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Περίληψη (Abstract) 

 

 Το πολύτιμο κίτρινο μέταλλο, τις τελευταίες δεκαετίες αποτελεί για τους 

επενδυτές ασφαλές επενδυτικό «καταφύγιο» των κεφαλαίων τους, καθώς υπάρχει η 

κοινή αντίληψη ότι οι αποδόσεις του λειτουργούν αντισταθμιστικά σε σύγκριση με τον 

πληθωρισμό, την διολίσθηση της τιμή του δολαρίου, τις αποδόσεις χρηματιστηριακών 

δεικτών και λοιπών επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων ειδικά σε περιόδους 

οικονομικών κρίσεων και πολιτικών αναταραχών.  

 Αρχικά, η μελέτη συζητάει την ιστορία και τον πολύτιμο ρόλο που 

διαδραματίζει το μέταλλο στην ανθρωπότητα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Εν 

συνεχεία, γίνεται ανάλυση των δυνάμεων της προσφοράς και ζήτησης στην αγορά του 

χρυσού και παρουσιάζονται οι καθοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή του.  

Ο αντικειμενικός σκοπός της μελέτης δεν περιορίζεται στην θεωρητική 

προσέγγιση της ανάλυσης της αγοράς του μετάλλου. Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια 

μελέτη της συμπεριφοράς των αποδόσεων του χρυσού για την περίοδο 1980 – 2012 

προκειμένου να διαπιστωθεί ο αντισταθμιστικός ρόλος του σε σχέση με τις αγορές. Πιο 

συγκεκριμένα εξετάζεται η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ της τιμής του μετάλλου με τις 

αποδόσεις των χρηματιστηριακών δεικτών Dow Jones, Nasdaq και Standard & Poor’s 

500, τις τιμές των συναλλαγματικών ισοτιμιών στερλίνας, γιεν και ευρώ έναντι του 

δολαρίου και τις αποδόσεις των εμπορευμάτων του πετρελαίου και του αργύρου.  

Στην εμπειρική προσέγγιση πραγματοποιείται χρήση του υποδείγματος 

παλινδρόμησης με μέγιστη πιθανοφάνεια υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας 

GARCH, καθώς και τις ασύμμετρες παραλλαγές του, τα υποδείγματα TGARCH και 

EGARCH που εξετάζουν την ασυμμετρία των αποδόσεων των επενδυτικών 

περιουσιακών στοιχείων στις θετικές και αρνητικές αναταραχές (shock) στην 

οικονομία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

 

1.1  Εισαγωγή 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες και ειδικότερα από τα μέσα του 20
ου

 αιώνα και έπειτα, 

ο χρυσός θεωρείται ότι αποτελεί τον πιο ισχυρό αντισταθμιστικό μηχανισμό απέναντι 

στην οικονομική αβεβαιότητα. Από την κατάργηση του Χρυσού Κανόνα και στην 

συνέχεια την κατάρρευση του συστήματος σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών 

“Bretton Woods” και με την υιοθέτηση των κυμαινόμενων συναλλαγματικών 

ισοτιμιών, ο ρόλος του χρυσού σαν επενδυτικό περιουσιακό στοιχείο έχει 

διαφοροποιηθεί σημαντικά στην παγκόσμια οικονομία.   

Το πολύτιμο μέταλλο θεωρείται ότι αποτελεί σημαντικό αντισταθμιστικό 

παράγοντα απέναντι στην οικονομική αβεβαιότητα, κυρίως σε περιόδους οικονομικής 

ύφεσης και αστάθειας. Πολλοί οικονομικοί αναλυτές και επενδυτές έχουν στρέψει το 

ενδιαφέρον τους στην παρατήρηση των μεταβολών των αποδόσεων του χρυσού σε 

σχέση με τις αποδόσεις επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων και λοιπών οικονομικών 

μεγεθών προκειμένου να διαπιστωθεί αν το πολύτιμο μέταλλο αντισταθμίζει τους 

κινδύνους της αγοράς.  

Σε θεωρητικό επίπεδο και βάσει της βιβλιογραφίας ο χρυσός αποτελεί 

αντισταθμιστικό παράγοντα έναντι πολλών βασικών οικονομικών μεγεθών όπως είναι ο 

πληθωρισμός, η συναλλαγματική ισοτιμία βασικών νομισμάτων έναντι του δολαρίου 

ΗΠΑ, οι αποδόσεις χρηματιστηριακών δεικτών, οι αποδόσεις χρεογράφων, οι τιμές 

εμπορευμάτων και οι μεταβολές επιτοκίων. Η αντισταθμιστική ικανότητα ενισχύεται σε 

περιόδους οικονομικής και πολιτικής αστάθειας. 

Σκοπός της παρούσας ανάλυσης είναι να διερευνηθεί ο αντισταθμιστικός ρόλος 

του χρυσού σε σχέση με τις αποδόσεις χρηματιστηριακών δεικτών των ΗΠΑ (Dow 

Jones, Nasdaq και Standard & Poor’s 500), τις συναλλαγματικές ισοτιμίες βασικών 

νομισμάτων (στερλίνα, γιεν, ευρώ) έναντι του δολαρίου και τις αποδόσεις άλλων 

εμπορευμάτων (άργυρος και πετρέλαιο).  

Αρχικά, στην μελέτη παρουσιάζεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή στις 

χρήσεις του μετάλλου σε πολιτισμικό, ιατρικό, τεχνολογικό, νομισματικό και 

χρηματοοικονομικό επίπεδο. Εν συνεχεία, γίνεται πιο εκτενής αναφορά στο 

νομισματικό ρόλο που διαμόρφωσε ο χρυσός κατά την διάρκεια των τελευταίων 

αιώνων. Περαιτέρω, αναλύονται οι σημερινές συνθήκες ζήτησης και προσφοράς στην 
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αγορά του μετάλλου καθώς και ο ρόλος που διαδραματίζουν οι κεντρικές τράπεζες 

μέσω της διατήρησης μεγάλων αποθεμάτων στα θησαυροφυλάκια τους. Έπειτα, 

επιχειρείται η παρουσίαση πλήθους προσδιοριστικών παραγόντων της τιμής του 

χρυσού. Ακολούθως, παρουσιάζεται αναλυτικά η επισκόπηση της βιβλιογραφίας 

σχετικά με τις αντισταθμιστικές ιδιότητες του μετάλλου και την ικανότητα που αυτό 

προσδίδει στη διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου εξετάζοντας τόσο την βραχυχρόνια όσο 

και την μακροχρόνια σχέση μεταξύ του χρυσού και των λοιπών οικονομικών μεγεθών.  

Ακολουθεί το εμπειρικό σκέλος της ανάλυσης, το οποίο ξεκινά με μια σύντομη 

παρουσίαση των οικονομετρικών υποδειγμάτων (GARCH, EGARCH και TGARCH) 

που χρησιμοποιούνται στην έρευνα. Γίνεται αναφορά στην προέλευση των δεδομένων 

των χρονολογικών σειρών και παρουσιάζεται η μεθοδολογία και τα υποδείγματα που 

αναπτύσσονται προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη αντισταθμιστικής ιδιότητας του 

μετάλλου. Επίσης, πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση των εμπειρικών 

ευρημάτων μέσω πινάκων, ενώ επιχειρείται οικονομική ερμηνεία των αποτελεσμάτων.  

Η παρούσα έρευνα ολοκληρώνεται με την καταγραφή των συμπερασματικών 

παρατηρήσεων.  

 

1.2  Ιστορική Αναδρομή  

 

 Ο ρόλος του χρυσού σε όλη την διάρκεια της ιστορίας υπήρξε σπουδαίος. Οι 

χρήσεις του μετάλλου αυτού είναι πολύ σημαντικές στο πέρασμα των αιώνων σε 

πολιτισμικό, ιατρικό, τεχνολογικό, νομισματικό και χρηματοοικονομικό επίπεδο. Από 

την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ο χρυσός αποτέλεσε σύμβολο πλούτου, ισχύος και 

κοινωνικής καταξίωσης ενώ χρησιμοποιήθηκε ως νομισματικό υποκατάστατο. Κρίνεται 

σκόπιμο να ακολουθήσει μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία του μετάλλου.  

 Η πρώτη τήξη του μετάλλου πραγματοποιήθηκε από Αιγύπτιους χρυσοχόους 

γύρω στο 3.600 π. Χ. Η αρχική χρήση περιορίστηκε στην κατασκευή κοσμημάτων ενώ 

γύρω στα 1.500 π. Χ. σημειώθηκε μεγάλη βελτίωση στις τεχνικές χρυσοχοΐας. Γύρω 

στο 600 π. Χ. χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ο χρυσός στην οδοντιατρική (World 

Gold Council, 2011). 

 Η πρώτη νομισματική χρήση πραγματοποιήθηκε το 564 π. Χ. όταν ο βασιλιάς 

Κροίσος ανέπτυξε βελτιωμένες τεχνικές επεξεργασίας του πολύτιμου μετάλλου και 

έκοψε τα πρώτα νομίσματα. Το 344 π. Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος κατά την διάρκεια της 

εκστρατείας του, κατέσχεσε μεγάλες ποσότητες μετάλλου από την Περσική 
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Αυτοκρατορία. Στην συνέχεια οι Ρωμαίοι, το 50 π. Χ. ξεκίνησαν την έκδοση ενός 

χρυσού νομίσματος που ονομάστηκε “Aureus”. Έκτοτε, το πολύτιμο μέταλλο 

χρησιμοποιήθηκε σαν χρήμα στο μεγαλύτερο διάστημα τις ιστορίας του ανθρώπινου 

πολιτισμού. Το 699 μ. Χ. η Βυζαντινή Αυτοκρατορία συνεχίζει τις εξορύξεις του 

μετάλλου στην κεντρική Ευρώπη, μια περιοχή στην οποία δεν είχαν γίνει εξορύξεις από 

την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Οι Βενετοί το 1284 μ. Χ. καθιέρωσαν το 

«Χρυσό Δουκάτο», που εξελίχθηκε στο πιο δημοφιλές νόμισμα του κόσμου για τους 

επόμενους πέντε αιώνες (World Gold Council, 2011).   

 Στα χρόνια που ακολούθησαν τον μεσαίωνα ο χρυσός διαδραμάτισε πολύ 

σημαντικό ρόλο στην άσκηση νομισματικής πολιτικής. Αρχικά, το 1377 η Αγγλία 

εφάρμοσε ένα νομισματικό σύστημα βασισμένο σε χρυσό και ασήμι (περίοδος του 

διμεταλλισμού), στην συνέχεια ακολούθησε η εφαρμογή του Χρυσού Κανόνα για την 

περίοδο 1870 - 1914 και τέλος το σύστημα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών του 

“Bretton Woods” που εφαρμόστηκε για την περίοδο 1944 – 1971 (World Gold Council, 

2011).  

Προσφάτως, το 1999 πραγματοποιήθηκε η πρώτη «Συμφωνία Χρυσού 

Κεντρικών Τραπεζών – Washington Agreement on Gold» με αντικειμενικό σκοπό τον 

περιορισμό πωλήσεων αποθεμάτων χρυσού. Την συμφωνία υπέγραψαν 14 κεντρικές 

τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και 

προβλεπόταν η ετήσια πώληση αποθεμάτων χρυσού να μην υπερβαίνει τους 400 τόνους 

για τα επόμενα 5 έτη (Young, 2000).  

 Τις τελευταίες δεκαετίες σημειώθηκε μεγάλη ανάπτυξη στη χρήση του 

μετάλλου στην ηλεκτρονική τεχνολογία και την χειρουργική.  

 

1.3  Ο Νομισματικός Ρόλος του Χρυσού  

 

Κατά την διάρκεια της ιστορίας, τα νομισματικά συστήματα είχαν κατά βάση 

στηριχθεί στη χρήση εμπορευμάτων. Διάφορα εμπορεύματα είχαν εξυπηρετήσει αυτό 

τον σκοπό, εντούτοις, τα πιο ευρέως διαδεδομένα ήταν τα πολύτιμα μέταλλα και κυρίως 

ο χρυσός και ο άργυρος. Το ασήμι αποτέλεσε το κυρίαρχο μεταλλικό νόμισμα μέχρι το 

τέλος του 19
ου

 αιώνα στην Ευρώπη και την Ασία. Αρχικά, η χρήση του χρυσού 

περιορίστηκε σε λιγότερες συναλλαγές μεγαλύτερης νομισματικής αξίας (Friedman, 

1990). Εν συνεχεία όμως ο ρόλος του μετάλλου ενισχύθηκε σημαντικά.  
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1.3.1 Περίοδος Χρυσού Κανόνα 

 

 Μέχρι το τέλος του 19
ου

 αιώνα οι περισσότερες χώρες διέπονταν από το 

καθεστώς του διμεταλλισμού. Στο διμεταλλικό νομισματικό σύστημα το χρήμα 

βασιζόταν στην κυκλοφορία χρυσών και αργυρών νομισμάτων. Την εν λόγω περίοδο  

συνδυασμός οικονομικών τάσεων, πολιτικών αποφάσεων και διαφόρων ιστορικών 

περιστάσεων οδήγησε στην καθιέρωση του χρυσού σαν το βασικό νόμισμα του 

Ηνωμένου Βασιλείου. Η υιοθέτηση και εδραίωση του Χρυσού Κανόνα στην Βρετανία 

εκείνη την περίοδο προκάλεσε εκτεταμένες συνέπειες της διεθνείς νομισματικές 

σχέσεις (Duckenfield, 2004). 

 Ως  Χρυσός Κανόνας, μπορεί  να καθοριστεί ένα σύστημα του συνδέει την αξία 

του χρήματος με μια καθορισμένη ποσότητα χρυσού. Ο απλούστερος τρόπος για να 

λειτουργήσει ο μεταλλικός κανόνας, είναι να πραγματοποιούνται της οι συναλλαγές σε 

χρυσά η ασημένια  νομίσματα. Καθώς τα νομισματικά συστήματα έγιναν πιο 

πολύπλοκα και βασίστηκαν στη  χρήση χαρτονομισμάτων, ο κανόνας αναφέρεται στη 

σύνδεση της αξίας των χαρτονομισμάτων με καθορισμένη ποσότητα χρυσού (Lewis, 

2007).  

Ως εκ τούτου, με βάση τον Χρυσό Κανόνα το φυσικό χρήμα (χαρτονομίσματα) 

ανταλλάσσεται με συγκεκριμένη ποσότητα χρυσού σε μία συνδεδεμένη τιμή. 

Γενικότερα, επικρατεί η άποψη ότι ο Χρυσός Κανόνας συντελεί στην σταθεροποίηση 

του επιπέδου τιμών των εμπορευμάτων για μεγάλες χρονικές περιόδους (Laurent, 

1994).  

 Ο Χρυσός Κανόνας υιοθετήθηκε αρχικά από την Μεγάλη Βρετανία το 1816. Οι 

περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες ακολούθησαν το παράδειγμα της Βρετανίας για 

εμπορικούς και βιομηχανικούς λόγους την περίοδο 1870 – 1914. Η Γερμανία, η 

Ολλανδία και οι Σκανδιναβικές χώρες υιοθέτησαν τον κανόνα το 1870, η Ελβετία, το 

Βέλγιο και η Γαλλία το 1878 και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 1879. Η Αυστρία 

ακολούθησε το 1892, η Ιαπωνία το 1897, η Ρωσία το 1899 και η Ιταλία το 1900. Οι πιο 

ανεπτυγμένες οικονομίες της Νοτίου Αμερικής ακολούθησαν τα πρώτα έτη του 20
ου

 

αιώνα. Η μοναδική σημαντική οικονομία που παρέμεινε στον κανόνα του αργύρου ήταν 

η Κίνα (Jastram, 1977). Ο κανόνας διήρκησε μέχρι το ξέσπασμα του Ά παγκοσμίου 

πολέμου το 1914 ενώ αναβίωσε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα στο τέλος της 

δεκαετίας του 1920 (Cooper, 1982).  
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 Στην διάρκεια της ιστορίας έχει διατυπωθεί η άποψη ότι ο Χρυσός Κανόνας 

συμβάλλει στην σταθερότητα των τιμών. Όταν οι οικονομικές συνθήκες είναι 

δυσμενείς, η πρόταση για ενδυνάμωση του ρόλου του χρυσού στο νομισματικό 

σύστημα βρίσκει μεγάλο ακροατήριο. Σύμφωνα με τον κανόνα οι εθνικές νομισματικές 

μονάδες καθορίζονται σε όρους συγκεκριμένης ποσότητας μετάλλου. Οι συνθήκες 

αυτές συνηγορούν στη διατήρηση σχεδόν σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών 

μεταξύ των νομισμάτων των χωρών που συμμετέχουν σε αυτό το καθεστώς. Εντούτοις, 

η σταθερότητα των τιμών δεν επετεύχθη τόσο στη βραχυχρόνια όσο και στην 

μακροχρόνια περίοδο. Η τιμές δεν παρέμειναν σταθερές λόγω των διακυμάνσεων στην 

προσφορά χρυσού. Η αύξηση των αποθεμάτων χρυσού οδήγησε εν τέλει στην αύξηση 

του γενικού επιπέδου τιμών. Το βασικό χαρακτηριστικό του κανόνα είναι η διατήρηση 

της σταθερότητας των συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ των κύριων νομισμάτων, όχι 

όμως και του γενικού επιπέδου των τιμών των χωρών (Cooper, 1982).  

 Βέβαια, η αύξηση του γενικού επιπέδου των τιμών την συγκεκριμένη περίοδο 

κυμάνθηκε σε λογικά επίπεδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για την περίοδο από το 1880 – 

1910 ο πληθωρισμός κυμάνθηκε από -1,3% έως 2,1%. Σωρευτικά όμως, η αγοραστική 

δύναμη του δολαρίου περιορίστηκε κατά 40% και το κόστος ζωής αυξήθηκε 

σημαντικά. Συνεπώς, ο Χρυσός Κανόνας δεν είναι αποδεκτός σαν βάση για την 

σταθεροποίηση της αγοραστικής δύναμης του δολαρίου και του γενικού επιπέδου των 

τιμών (Hall, 1982). 

 

1.3.2 Περίοδος Σταθερών Συναλλαγματικών Ισοτιμιών “Bretton 

Woods” 

 

 Τα τριάντα χρόνια που ακολούθησαν τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οδήγησαν σε 

σταδιακή διάλυση του Χρυσού Κανόνα λόγω πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών 

δυνάμεων. Στην περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η νομισματική αστάθεια μεταξύ 

των χωρών αυξήθηκε δραματικά και δημιουργήθηκαν τεράστιες διακυμάνσεις στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες. Προκειμένου να περιοριστούν η αστάθεια και οι μεγάλες 

διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, σχεδιάστηκε ένα νέο διεθνές 

νομισματικό σύστημα στο οποίο διαδραμάτισε βασικό ρόλο ο χρυσός. Το σύστημα 

Σταθερών Συναλλαγματικών Ισοτιμιών καθιερώθηκε το 1944 σε νομισματική διάσκεψη 

που πραγματοποιήθηκε στο Bretton Woods του New Hampshire των ΗΠΑ (Capie et al. 

2005).  
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 Την περίοδο εκείνη, το νομισματικό σύστημα βασιζόταν στο δολάριο και ήταν 

ελεγχόμενο από τις ΗΠΑ. Οι κυβερνήσεις των χωρών σύνδεσαν τα εθνικά τους 

νομίσματα με το δολάριο διατηρώντας σταθερή την συναλλαγματική ισοτιμία, ενώ το 

δολάριο ταυτόχρονα ήταν συνδεδεμένο με την τιμή του χρυσού στην αγορά χρυσού του 

Λονδίνου (Lewis, 2007). 

 Καθιερώθηκε αντιστοιχία 35 δολαρίων ανά ουγγιά χρυσού προκειμένου να 

διασφαλισθεί η σταθερότητα του νομισματικού συστήματος. Σκοπός του συστήματος 

ήταν η ύπαρξη ενός ομαλού και σταθερού κλίματος διεθνών συναλλαγών μεταξύ των 

χωρών. Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, αναπτύχθηκαν πληθωριστικές πιέσεις και 

έγινε επιτακτική η ανάγκη να υποτιμηθεί το δολάριο έναντι του χρυσού και κατ’ 

επέκταση και με τα υπόλοιπα νομίσματα. Το 1968 καθιερώθηκε ένα σύστημα δύο 

ταχυτήτων, με μια ελεύθερη αγορά χρυσού στην οποία οι κεντρικές τράπεζες συνέχισαν 

να συναλλάσσονται μεταξύ τους στην επίσημη ισοτιμία. Εντούτοις, το 1971 η πίεση 

στο δολάριο συνεχίστηκε και η ισοτιμία δολαρίου / χρυσού έκλεισε στα 42,22 δολάρια 

ανά ουγγιά, οδηγώντας στην κατάρρευση του συστήματος το 1971 έπειτα από απόφαση 

του προέδρου Nixon (Michaud et al. 2006 ; Bordo, 1993).  

 Η κατάρρευση του συστήματος σηματοδότησε την έναρξη της περιόδου των 

κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η νομισματική αγορά άρχισε να ελέγχεται 

από τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης. Ο ρόλος του χρυσού παρέμεινε 

επίσης πολύ σημαντικός, καθώς η επένδυση στο μέταλλο φαίνεται να λειτουργεί 

αντισταθμιστικά στην διολίσθηση της τιμής του δολαρίου έναντι βασικών νομισμάτων 

(Capie et al. 2005).    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΟΥ 

 

2.1 Προσφορά Χρυσού  

 

Η συνολική προσφορά χρυσού προέρχεται από τις κάτωθι κατηγορίες:  

o Παραγωγή των ορυχείων 

o Ανακύκλωση χρυσού  

o Καθαρές επίσημες πωλήσεις του κλάδου 

Η συνολική προσφορά στην παγκόσμια αγορά το έτος 2010 έφτασε τους 4.108 

τόνους σημειώνοντας αύξηση 2% σε σχέση με το 2009 που ήταν 4.034 τόνοι. Σύμφωνα 

με εκτιμήσεις περίπου 166.600 τόνοι χρυσού έχουν μεταλλευθεί συνολικά παγκοσμίως 

μέχρι το τέλος του 2010. Το 65% έχει μεταλλευθεί από το 1950 και μετά. Τα τελευταία 

χρόνια εξορύσσονται συνολικά κατά προσέγγιση 2.497 τόνοι ετησίως. Πέρα από τις 

εξορύξεις ένα μεγάλο ποσοστό των διαθεσίμων ποσοτήτων χρυσού ανακυκλώνεται. 

Πιο συγκεκριμένα την πενταετία μεταξύ 2005 και 2010 ανακυκλώθηκε το 35% της 

διαθέσιμής ποσότητας χρυσού παγκοσμίως (World Gold Council, 2011).  

 Ο χρυσός εξορύσσεται σε μεγάλο αριθμό χωρών παγκοσμίως. Οι μεγαλύτερες 

παραγωγικές χώρες του μετάλλου το έτος 2009 ήταν η Κίνα, οι ΗΠΑ και η Αυστραλία. 

Στο γράφημα 2.1 και στον πίνακα 2.1 απεικονίζονται τα ποσοστά παραγωγής χρυσού 

και οι δέκα μεγαλύτερες παραγωγικές χώρες για το έτος 2009. 

 

 

Γράφημα 2.1: Ποσοστά παγκόσμιας παραγωγής χρυσού (έτος 2009)  
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ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΡΥΣΟΥ (2009) 

ΚΙΝΑ  ΗΠΑ  ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ν. ΑΦΡΙΚΗ 

ΡΩΣΣΙΑ ΠΕΡΟΥ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ ΚΑΝΑΔΑΣ  

ΓΚΑΝΑ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΥΠΟΛΟΙΠEΣ ΧΩΡΕΣ  
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Πίνακας 2.1: Παραγωγή χρυσού 10 μεγαλύτερων χωρών παγκοσμίως (έτος 2009) 

ΧΩΡΑ ΚΙΛΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΙΝΑ 320.000 13,01% 

ΗΠΑ 223.323 9,08% 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 222.000 9,02% 

ΡΩΣΙΑ 205.236 8,34% 

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 197.628 8,03% 

ΠΕΡΟΥ 182.390 7,41% 

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 127.716 5,19% 

ΚΑΝΑΔΑΣ 97.367 3,96% 

ΓΚΑΝΑ 97.197 3,95% 

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 73.000 2,97% 

ΥΠΟΛΟΙΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 714.143 29,03% 

ΣΥΝΟΛΟ 2.460.000 100,00% 

Πηγή: World Mineral Production 

 

 Τα χρησιμοποιημένα τεμάχια μετάλλου είναι η δεύτερη σημαντικότερη πηγή 

προσφοράς. Στην περίπτωση του χρυσού τα χρησιμοποιημένα θραύσματα του μετάλλου 

προέρχονται κυρίως από την κατασκευή κοσμημάτων. Το μερίδιο του ανακυκλωμένου 

μετάλλου στην συνολική προσφορά κυμαίνεται από έτος σε έτος. Το μερίδιο αυτό 

επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Ο πιο σημαντικός είναι η τιμή του χρυσού. Η 

σημαντική αύξηση της τιμής του χρυσού που σημειώθηκε το 1980 αύξησε την 

προσφορά ανακυκλωμένου χρυσού σε πολύ μεγάλα ποσοστά. Ενδεικτικά, το έτος 1984 

το 17% της συνολικής προσφοράς προερχόταν από ανακυκλωμένο χρυσό ενώ το 1980 

το ποσοστό ήταν 37%. Η οικονομική κατάσταση των χωρών της Μέσης Ανατολής και 

των χωρών στην περιοχή της Ινδίας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο επίσης στην 

προσφορά που προέρχεται από θραύσματα χρυσού. Σε αυτή την γεωγραφική περιοχή ο 

χρυσός πολλών καρατίων χρησιμοποιείται κατά βάση για την κατασκευή 

διακοσμητικών και κοσμημάτων ενώ σε περιόδους οικονομικής στενότητας 

διαδραματίζει ρόλο αποθήκευσης αξίας. Όταν οι οικονομικές συνθήκες είναι καλές η 

επένδυση που αναφέρεται στην κατασκευή διακοσμητικών και κοσμημάτων  

διατηρείται και επεκτείνεται. Όταν τα εισοδήματα σε χώρες όπως η Ινδία μειώνονται, η 

τήξη απορριμμάτων χρυσού αυξάνεται προκειμένου το ανακυκλωμένο μέταλλο να 

χρησιμοποιηθεί σαν μέσο αποθήκευσης πλούτου. Σε χώρες της Μέσης Ανατολής η 
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ποσότητα μετάλλου που ανακυκλώνεται εξαρτάται από την κατάσταση της αγοράς 

πετρελαίου. Την διετία 1982 – 1984 όταν τα εισοδήματα στην αγορά πετρελαίου ήταν 

ικανοποιητικά η προσφορά ανακυκλωμένου χρυσού σε αυτές τις χώρες ήταν κατά μέσο 

όρο μικρότερη από 50 τόνους ανά έτος. Το 1985 όταν ο όγκος των εξαγωγών 

πετρελαίου συρρικνώθηκε σημαντικά, αυτού του είδους η προσφορά αυξήθηκε στους 

110 τόνους. Το 1986, όταν η τιμή του πετρελαίου κατέρρευσε η προσφορά 

ανακυκλωμένου χρυσού αυξήθηκε στους 233 τόνους (Radetzki, 1989).     

  

2.2  Ζήτηση Χρυσού  

 

 Η συνολική ζήτηση χρυσού απαρτίζεται από τις κάτωθι κατηγορίες: 

o Ζήτηση για κατασκευή κοσμημάτων  

o Ζήτηση για τεχνολογική χρήση 

o Ζήτηση για επενδυτικούς σκοπούς 

Η συνολική ζήτηση του μετάλλου το έτος 2010 έφτασε στο ύψος των 3.812 

τόνων σημειώνοντας αύξηση 9% σε σχέση με το 2009 που ήταν 3.493 τόνοι. Η ζήτηση 

για κοσμήματα αποτέλεσε το 54% της συνολικής ζήτησης (2.060 τόνοι), η ζήτηση για 

τεχνολογική, βιομηχανική και οδοντιατρική χρήση αποτέλεσε το 11% (420 τόνοι) και 

για επενδυτικούς σκοπούς το 35% της συνολικής ζήτησης (1.333 τόνοι) (World Gold 

Council, 2011).  

Η ζήτηση για κοσμήματα αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής 

ζήτησης για το μέταλλο. Αμέσως μετά την εποχή του Χρυσού Κανόνα και μέχρι πριν 

από τριάντα χρόνια, περίπου το 75% της ζήτησης για χρυσό αφορούσε αγορές 

κοσμημάτων. Οι παράγοντες που καθορίζουν αυτού του είδους την ζήτηση ποικίλουν 

από χώρα σε χώρα. Ο χρυσός αποτελεί αγαθό πολυτελείας και η ζήτησή του για 

κοσμήματα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο των εισοδημάτων. Παρόλα 

αυτά σε ορισμένες χώρες η ζήτηση συχνά δείχνει μεγάλη ευαισθησία και στο βαθμό 

μεταβολής της τιμής του μετάλλου (Michaud et al. 2006).  

Η Ινδία είναι η χώρα που χαρακτηρίζεται τα τελευταία χρόνια από την 

μεγαλύτερη ζήτηση σε χρυσό γεγονός που οφείλεται σε πολιτισμικές και θρησκευτικές 

παραδόσεις και όχι σε οικονομικές τάσεις. Η χρηματοπιστωτική κρίση της τελευταίας 

τριετίας είχε αρνητικό αντίκτυπο στις πωλήσεις κοσμημάτων ειδικά σε αγορές της 

δύσης όπως τις ΗΠΑ. Εντούτοις, η κατανάλωση για κοσμήματα σημείωσε άνοδο σε 

χώρες της Ασίας και ειδικότερα στην αναπτυσσόμενη Κίνα. Η ζήτηση για κοσμήματα 



10 
Διπλωματική Εργασία: Κωνσταντίνος Χ. Λιουλιάκης 

 

έχει υψηλή ελαστικότητα ως προς την τιμή και το εισόδημα. Η χρήση του χρυσού για 

κοσμήματα μειώθηκε από τους 1.600 τόνους το 1978 σε 510 τόνους το 1980 λόγω της 

αλματώδους αύξησης της τιμής την εν λόγω περίοδο (Radetzki, 1989).   

Η τεχνολογική ζήτηση προορίζεται κυρίως για βιομηχανική, ιατρική και 

οδοντιατρική χρήση του μετάλλου. Ο χρυσός παρέχει υψηλή θερμική και ηλεκτρική 

αγωγιμότητα ενώ παράλληλα δεν διαβρώνεται. Το ήμισυ της βιομηχανικής ζήτησης 

προορίζεται για ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Επίσης, υπάρχει σημαντική χρήση σε πολλές 

ιατρικές εφαρμογές και θεραπείες δημιουργώντας νέες περιοχές στην επιστημονική 

έρευνα.  

Η συνολική ζήτηση χρυσού για επενδυτικούς σκοπούς είναι δύσκολο να 

καθοριστεί καθώς ένα σημαντικό μερίδιο αφορά over - the - counter συναλλαγές 

(εξωχρηματιστηριακές). Παρόλα αυτά δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι η 

επενδυτική ζήτηση για χρυσό έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία έτη. Πλήθος 

παραγόντων αποτελούν κίνητρο για τους επενδυτές ώστε να επενδύσουν σε πολύτιμα 

μέταλλα. Η αύξηση της επενδυτικής ζήτησης έχει οδηγήσει σε πολλές καινοτομίες όσον 

αφορά στην επένδυση στο μέταλλο. Πέρα από την παραδοσιακή επένδυση σε φυσικό 

χρυσό συνήθως με την μορφή ράβδων, έχουν αναπτυχθεί οι ηλεκτρονικές πωλήσεις και 

πλήθος προϊόντων όπως τα Exchange Traded Funds (ETFs) και άλλου είδους 

χρεόγραφα (συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, options και futures). Συνεπώς, 

υπάρχει μεγάλη ποικιλία επενδυτικών προϊόντων τόσο για ιδιώτες όσο και για 

θεσμικούς επενδυτές (World Gold Council, 2011 ; Hillier et al. 2006).  

Η ζήτηση για κοσμήματα και για βιομηχανική και ιατρική – οδοντιατρική χρήση 

έχει σταθερή τάση και ακολουθεί την πορεία του οικονομικού κύκλου καθώς εξαρτάται 

από την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Η επενδυτική ζήτηση είναι 

αντικυκλική και συνεπώς αυξάνεται σε περιόδους που η παγκόσμια οικονομία 

εισέρχεται και διανύει περιόδους ύφεσης. Η ζήτηση αυτού του είδους μέσω των ETFs 

και παρόμοιων προϊόντων έχει εκτιναχθεί τα τελευταία έτη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 

το έτος 2008 παρουσίασε αύξηση της τάξης του 64% σε σχέση με την προηγούμενη 

χρονιά και το πρώτο τρίμηνο του 2009 παρουσίασε αύξηση 540% σε ετήσια βάση. Η 

δραματική αύξηση στην τιμή του χρυσού που παρατηρήθηκε την τελευταία περίοδο 

εξηγείται από την αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά των πολύτιμων 

μετάλλων. Η πρόσφατη εκτίναξη της τιμής του μετάλλου οφείλεται στην προσπάθεια 

των επενδυτών να εξασφαλίσουν τον πλούτο που διαθέτουν. Η επενδυτική 

συμπεριφορά αυτού του είδους ενισχύει την αντίληψη ότι ο χρυσός αντιπροσωπεύει 
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ασφαλή μορφή επένδυσης σε περιόδους χρηματοοικονομικής αστάθειας και 

παγκόσμιας αβεβαιότητας. Τα μοναδικά χαρακτηριστικά της αγοράς χρυσού όπως η 

εσωτερική αξία του μετάλλου, η ανελαστική προσφορά και η αντικυκλική συμπεριφορά 

της ζήτησης, συνηγορούν στην θεωρία που υποστηρίζει ότι το μέταλλο λειτουργεί σαν 

μέσο αποθήκευσης αξίας (Baur & McDermott, 2010). 

 

2.3  Αποθέματα Κεντρικών Τραπεζών 

 

Οι κεντρικές τράπεζες των χωρών και οργανισμοί όπως το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο παρακρατούν στα θησαυροφυλάκια τους μεγάλες ποσότητες χρυσού. Η 

ποσότητα αυτή που υπολογίζεται σε 30.500 τόνους, αποτελεί το περίπου το 1/5 των 

υπέργειων αποθεμάτων και εξυπηρετεί τις ανάγκες των χωρών για συναλλαγματικά 

διαθέσιμα. Κατά μέσο όρο, οι κυβερνήσεις παρακρατούν το 10% των επίσημων 

συναλλαγματικών διαθεσίμων σε χρυσό, παρόλο που η αναλογία ποικίλει από χώρα σε 

χώρα (World Gold Council, 2011).  

Τα καθαρά αποθέματα χρυσού των χωρών ήταν σχεδόν σταθερά για την 

περίοδο από το 1980 έως το 1991. Για την εν λόγω περίοδο χώρες όπως το Βέλγιο ο 

Καναδάς και η Ολλανδία πούλησαν αξιοσημείωτες ποσότητες του μετάλλου, οι 

πωλήσεις όμως εξισορροπήθηκαν από τις αγορές άλλων χωρών. Ωστόσο, από το 1992 

τα αποθέματα των χωρών παρουσίασαν σημαντική μείωση καθώς πολλές χώρες ήταν 

πρόθυμες να προχωρήσουν σε πωλήσεις αποθεμάτων χρυσού. Πιο συγκεκριμένα, η 

Ολλανδία πούλησε το 1993 περίπου 400 τόνους, ενώ το 1997 πούλησε επιπλέον 300 

τόνους μειώνοντας τα αποθέματα της κατά 40% την δεκαετία του 1990. Η Αυστραλία 

πούλησε μέχρι το 1997 την ποσότητα των 167 τόνων που αντιστοιχούσε στα 2/3 των 

αποθεμάτων της. Χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελβετία προχώρησαν επίσης 

σε προγραμματισμό πώλησης σημαντικών ποσοτήτων αποθεμάτων. Η τάση αύξησης 

των πωλήσεων αποθεμάτων από κεντρικές τράπεζες και οργανισμούς οδήγησε σε πίεση 

της τιμής του μετάλλου (Cai et al. 2001). Το 1998 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

αποφάσισε να παρακρατά το 15% των συναλλαγματικών διαθεσίμων σε χρυσό. Οι 

βιομηχανικές χώρες παραδοσιακά κρατούν το 1/3 των συναλλαγματικών διαθεσίμων σε 

χρυσό. Οι ΗΠΑ πιο συγκεκριμένα παρακρατούν το 1/2 των συναλλαγματικών τους 

διαθεσίμων. Για τον περιορισμό των πωλήσεων αποφασίστηκε το 1999 η «Συμφωνία 

Χρυσού Κεντρικών Τραπεζών» (Washington Agreement on Gold) μεταξύ 15 κεντρικών 

τραπεζών, βάσει της οποίας οι ετήσιες πωλήσεις του μετάλλου από τις κεντρικές 
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τράπεζες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 400 τόνους για τα επόμενα 5 έτη (Young, 

2000).  

Η περίοδος αυξημένων πωλήσεων του μετάλλου από μέρους των κεντρικών 

τραπεζών ολοκληρώθηκε το 2009, καθώς το ξέσπασμα της πρόσφατης 

χρηματοπιστωτικής κρίσης οδήγησε τις μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες σε αλλαγή της 

στρατηγικής τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ 

 

3.1  Γενικά  

 

 Πολλοί οικονομικοί αναλυτές θεωρούν ότι η τιμή του χρυσού καθορίζεται και 

επηρεάζεται από ένα πλήθος παραγόντων όπως είναι η παραγωγική ικανότητα των 

ορυχείων, η ζήτηση για επεξεργασία του μετάλλου και η ποσότητα θραυσμάτων που 

ανακυκλώνεται. Εντούτοις, η μεγαλύτερη μεταβολή στις τιμές του μετάλλου 

προκαλείται από την ζήτηση για επενδυτικούς σκοπούς. Οι επενδυτές προβαίνουν στην 

αγορά του μετάλλου προκειμένου να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο που προκύπτει σε 

περιόδους οικονομικών, πολιτικών και νομισματικών κρίσεων. Επίσης, οι επενδυτές 

αγοράζουν χρυσό προκειμένου να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκια τους καθώς 

επικρατεί η αντίληψη ότι τα φυσικά περιουσιακά στοιχεία (εμπορεύματα), εν αντιθέσει 

με τα χρηματοοικονομικά επενδυτικά μέσα, αποτελούν τον καλύτερο τρόπο 

αντιστάθμισης απέναντι στην ύφεση και τον πληθωρισμό (Wang et al. 2011). 

 

3.2  Τιμή Χρυσού και Προσφορά Κεντρικών Τραπεζών 

 

 Μεγάλη επιρροή στην τιμή του χρυσού ασκείται από την τάση των κεντρικών 

τραπεζών για αγορές και πωλήσεις ποσότητας μετάλλου. Οι τιμή επηρεάζεται από τις 

μεταβολές στα αποθέματα που παρακρατούνται από τις κεντρικές τράπεζες. Τα 

αποθέματα αυτά εκφράζουν μέρος των συναλλαγματικών διαθεσίμων των χωρών και οι 

μαζικές πωλήσεις αυξάνουν την προσφορά του μετάλλου μειώνοντας παράλληλα την 

τιμή του. (Hillier et al. 2006; Young, 2000). Συνεπώς, οι κάτοχοι των αποθεμάτων και 

κυρίως οι κεντρικές τράπεζες, αποτελούν καθοριστικό παράγοντα αναφορικά με την 

τιμή του μετάλλου. Ο Radetzki (1989) θεωρεί τους κατόχους αποθεμάτων τον πιο 

σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης της τιμής του μετάλλου.  

 

3.3  Τιμή Χρυσού και Οικονομία των ΗΠΑ  

 

Η τιμή του χρυσού τις τελευταίες δεκαετίες είναι άμεσα συνδεδεμένη κυρίως με 

την κατάσταση της οικονομίας των ΗΠΑ και λιγότερο με τις παγκόσμιες οικονομικές 
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συνθήκες. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες στους οποίους οφείλεται η εξάρτηση της 

τιμής του μετάλλου στην οικονομία των ΗΠΑ. Ιστορικά η τιμή του μετάλλου είναι 

παγκοσμίως εκφρασμένη σε δολάρια Αμερικής, ενώ ταυτόχρονα τα συναλλαγματικά 

διαθέσιμα των ΗΠΑ αποτελούν πολύ σημαντικό μέρος της διεθνούς ρευστότητας. Το 

αργό πετρέλαιο εμπορεύεται επίσης σε δολάρια ΗΠΑ. Η αύξηση των τιμών του 

πετρελαίου από τον ΟΠΕΚ στις αρχές της δεκαετίας του 1970 ενίσχυσε τα έσοδα των 

χωρών μελών του οργανισμού, οι χώρες του οποίου αποτελούν ταυτόχρονα τους 

βασικούς συμμετέχοντες της αγοράς χρυσού επηρεάζοντας άμεσα την τιμή του 

μετάλλου  (Koutsoyiannis, 1983). 

 

3.4  Τιμή Χρυσού και Δολάριο ΗΠΑ  

 

 Στην βιβλιογραφία εντοπίζεται μεγάλος αριθμός περιουσιακών στοιχείων που 

ασκούν επιρροή στην αγορά χρυσού. Η τιμή του δολαρίου των ΗΠΑ είναι 

καθοριστικός παράγοντας στην εν λόγω αγορά. Κατά την διάρκεια του 2004 καθώς το 

δολάριο διολίσθησε έναντι βασικών νομισμάτων, η τιμή του χρυσού σημείωσε ιστορικά 

υψηλά 15ετίας σε συνδυασμό με την αβέβαιη οικονομική κατάσταση που επικρατούσε. 

Η υποτίμηση του δολαρίου και η πιθανότητα μεγαλύτερης απαξίωσης του νομίσματος 

ενδυναμώνει την επενδυτική ζήτηση για χρυσό. Το αδύναμο δολάριο αυξάνει την 

ελκυστικότητα του χρυσού για ασφαλείς επενδύσεις (Tully & Lucey, 2006). Υπάρχει 

αντίστροφη σχέση ανάμεσα στις μεταβολές της τιμής του χρυσού και της τιμής του 

δολαρίου ΗΠΑ γεγονός που  φανερώνει την τάση για κερδοσκοπία στην επένδυση του 

μετάλλου (Baker & Tassel, 1985 ; Levin & Wright 2006). Ο χρυσός υπήρξε σπουδαίος 

παράγοντας αντιστάθμισης απέναντι στην τιμή του δολαρίου τα τελευταία τριάντα έτη 

(Capie et al. 2005).  

 

3.5  Τιμή Χρυσού και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες 

 

 Παράλληλα με το δολάριο οι συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταξύ βασικών 

νομισμάτων φαίνεται ότι ασκούν επιρροή στην τιμή του χρυσού. Το δολάριο, το ευρώ, 

η λίρα Αγγλίας και το γιέν Ιαπωνίας είναι τα κυριότερα νομίσματα μεταξύ των οποίων 

οι συναλλαγματικές ισοτιμίες επηρεάζουν την τιμή του χρυσού. Ειδικότερα στην 

μακροχρόνια περίοδο η σχέση μεταξύ των συναλλαγματικών ισοτιμιών και της τιμής 

του χρυσού εμφανίζεται πολύ σημαντική (Dooley et al. 1995). Η κατάρρευση του 
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συστήματος σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, που οδήγησε στις κυμαινόμενες 

συναλλαγματικές ισοτιμίες έχει επιδεινώσει την αστάθεια στην παγκόσμια αγορά 

χρυσού (Sjaastad & Scacciavillani 1996).   

 

3.6  Τιμή Χρυσού και Πληθωρισμός 

 

Ο χρυσός θεωρείται ότι αποτελεί αντισταθμιστικό παράγοντα απέναντι στον 

πληθωρισμό. Καθώς η αγοραστική δύναμη των εθνικών νομισμάτων περιορίζεται λόγω 

πληθωρισμού, οι επενδυτές στρέφονται στον χρυσό (Ghosh et al. 2004 ; Davidson et al. 

2003 ; Moore, 1990). Οι μεταβολές στην τιμή του χρυσού εξηγούνται άμεσα από τις 

μεταβολές του επιπέδου των τιμών (Baker & Tassel, 1985 ; Jaffe, 1989). Στη 

βραχυχρόνια περίοδο, ο πληθωρισμός των ΗΠΑ και ο παγκόσμιος πληθωρισμός 

προκαλούν αύξηση στην τιμή του μετάλλου (Levin & Wright, 2006). Στη μακροχρόνια 

περίοδο, επίσης εμφανίζεται σχέση ανάμεσα στην τιμή του χρυσού και του 

πληθωρισμού (Worthington & Pahlavani, 2007). Ο χρυσός αποτελεί μέσο αποθήκευσης 

αξίας καθώς ο παγκόσμιος πληθωρισμός αυξάνει την ζήτηση για χρυσό (Sjaastad & 

Scacciavillani, 1996).  

 

3.7  Τιμή Χρυσού και Επιτόκια 

 

Οι μεταβολές στα επιτόκια ωθούν τους κερδοσκόπους σε προσαρμογές των 

χαρτοφυλακίων τους. Η εξίσωση Fisher υπογραμμίζει την διάκριση μεταξύ 

ονομαστικού και πραγματικού επιτοκίου. Βάσει της εξίσωσης το ονομαστικό επιτόκιο 

είναι το άθροισμα του πληθωρισμού και του πραγματικού επιτοκίου. Συνεπώς, το 

ονομαστικό επιτόκιο μπορεί να αλλάξει είτε λόγω μεταβολής του πραγματικού 

επιτοκίου ή λόγω μεταβολής του πληθωρισμού. Μια αύξηση στα επιτόκια αυξάνει το 

κόστος ευκαιρίας παρακράτησης χρυσού και οι επενδυτές στρέφουν το ενδιαφέρον τους 

από τον χρυσό σε άλλες μορφές επένδυσης όπως το δολάριο οι μετοχές και άλλα 

περιουσιακά στοιχεία (Koutsoyiannis, 1983). Η αύξηση στα προσδοκώμενα επιτόκια 

προκαλεί αρνητική προσαρμογή στην τιμή του χρυσού. Όσο περισσότερο αυξάνονται 

τα πραγματικά επιτόκια, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι πωλήσεις του μετάλλου ώστε 

να αποκτηθούν άλλου είδους περιουσιακά στοιχεία που έχουν μεγαλύτερη 

αναμενόμενη απόδοση. Συνεπώς η τιμή του χρυσού πιέζεται πτωτικά (Fortune, 1987 ; 

Ghosh et al. 2004 ; Levin & Wright, 2006).   
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3.8  Τιμή Χρυσού και Ασήμι 

 

Η τιμή του αργύρου θεωρητικά επηρεάζει την τιμή του χρυσού καθώς τα δυο 

μέταλλα είναι μεταξύ τους στενά υποκατάστατα στην αγορά πολύτιμων μετάλλων και 

αποτελούν εναλλακτικές επενδυτικές ευκαιρίες. Η αύξηση της τιμής του αργύρου 

μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης του χρυσού και αντιστρόφως καθώς το 

ασήμι είναι το πιο στενό υποκατάστατο σαν κερδοσκοπική επένδυση στην αγορά 

πολύτιμων μετάλλων (Koutsoyiannis, 1983). Υπάρχουν αποδείξεις για μακροχρόνια και 

βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας στην αγορά πολύτιμων η οποία ανάλογα με την 

εξεταζόμενη περίοδο είναι ισχυρή ή αδύναμη. Γενικότερα, η απόδοση του χρυσού 

συσχετίζεται με τις αποδόσεις του αργύρου και των υπολοίπων πολύτιμων μετάλλων 

(Sari et al. 2010 ; Jaffe, 1989 Tully & Lucey, 2006 ; Ciner, 2001 ; Escribano & Granger, 

1998).  

 

3.9  Τιμή Χρυσού και Χρηματιστηριακές Αγορές 

 

Οι τιμές των μετοχών καθώς και άλλων κερδοσκοπικών χρηματοοικονομικών 

μέσων είναι καθοριστικοί παράγοντες στη διαμόρφωση της τιμής του χρυσού. Σε 

ανοδικές χρηματιστηριακές αγορές οι επενδυτές στρέφουν το επενδυτικό ενδιαφέρον 

στις μετοχές. Σε καθοδικές αγορές η επένδυση σε χρυσό είναι πιο ελκυστική συνεπώς η 

ζήτηση και η τιμή του μετάλλου αυξάνονται (Koytsoyiannis, 1983). Ο χρυσός, σε 

περιόδους παγκοσμίων κρίσεων και αυξημένου πιστωτικού κινδύνου αποτελεί 

καταφύγιο για πολλές αγορές μετοχών. Η απόδοση του μετάλλου αντιδρά θετικά στα 

αρνητικά shock της οικονομίας σε περιόδους αβεβαιότητας. (Levin & Wright, 2006 ; 

Baur & Lucey, 2010 ; Baur & McDermott, 2010). 

 

3.10  Τιμή Χρυσού και Πετρέλαιο  

 

Η τιμή του πετρελαίου εμφάνιζε μακροχρόνια συσχέτιση με την τιμή του 

χρυσού στο παρελθόν. Η τιμή του πετρελαίου επηρεάζει τα έσοδα των χωρών του 

ΟΠΕΚ και τον πληθωρισμό των χωρών που είναι εξαρτημένες από την εισαγωγή 

πετρελαίου. Η αύξηση της τιμής πετρελαίου επηρεάζει τον πληθωρισμό των χωρών και 

κατ επέκταση οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης για χρυσό (Koutsoyiannis, 1983). 

Εντούτοις πιο πρόσφατες έρευνες αποδεικνύουν ότι η σχέση μεταξύ πετρελαίου και 
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χρυσού είναι αδύναμη και ασύμμετρη. Οι αποδόσεις του χρυσού συνδέονται  μερικώς 

με τις αποδόσεις του πετρελαίου καθώς το πετρέλαιο εμφανίζει μεγαλύτερα αστάθεια 

από το πολύτιμο μέταλλο (Sari et al. 2010).   

 

3.11  Τιμή Χρυσού και Πολιτική Αστάθεια 

 

  Ο χρυσός θεωρείται ευρύτατα ότι αποτελεί αντισταθμιστικό παράγοντα 

απέναντι στην πολιτική αστάθεια. Γεγονότα  που εντείνουν την πολιτική αστάθεια 

μπορεί να οδηγήσουν σε αποσταθεροποίηση της προσφοράς πετρελαίου με αποτέλεσμα 

να δημιουργηθεί υπερβάλλουσα ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο. Η ζήτηση και η τιμή 

χρυσού αυξάνονται σε περιόδους πολιτικών κρίσεων, αβεβαιότητας, αναταραχών και 

γεωπολιτικών αλλαγών (Levin & Wright, 2006 ; Michaud et al. 2006). Ενδεικτικά, τις 

επόμενες 10 ημέρες που ακολούθησαν το τρομοκρατικό χτύπημα της 11
ης

 Σεπτεμβρίου 

2001 στις ΗΠΑ, ο FTSE All Share Index μειώθηκε κατά 9% ενώ η τιμή του χρυσού 

αυξήθηκε από 271,5 $ σε 292,5 $ σημειώνοντας άνοδο 7,45% (Smith, 2002).  

 

3.12  Τιμή Χρυσού και Ανακοινώσεις Οικονομικών Μεγεθών 

 

 Οι επίσημες ανακοινώσεις βασικών μακροοικονομικών μεγεθών όπως ο δείκτης 

τιμών  καταναλωτή, το δημόσιο έλλειμμα, ο δείκτης ανεργίας, τα επιτόκια ομολόγων, 

το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και ο δείκτης τιμών παραγωγού προκαλούν άμεσες 

διακυμάνσεις στην τιμή του μετάλλου. Οι ανακοινώσεις αυτών των μεγεθών οδηγούν 

σε εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας καθώς και για το σημερινό και μελλοντικό 

επίπεδο τιμών και παρέχουν βοήθεια στους επενδυτές να διαχειριστούν καλύτερα τους 

κινδύνους της αγοράς (Christie-David et al. 2000). 

 

3.13  Τιμή Χρυσού και Μεταβολές Παγκόσμιου Εισοδήματος 

 

Οι μεταβολές στο παγκόσμιο εισόδημα επηρεάζουν την ζήτηση και τιμή του 

μετάλλου. Μία αύξηση στο παγκόσμιο εισόδημα, βελτιώνει την ευημερία και οδηγεί σε 

αύξηση της ζήτησης και της τιμής (Levin & Wright, 2006). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

 Ο χρυσός σαν περιουσιακό στοιχείο και οι αντισταθμιστικές του ιδιότητες έχουν 

κεντρίσει το ενδιαφέρον των οικονομολόγων με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια να 

δημοσιεύονται στα επιστημονικά περιοδικά ολοένα και περισσότερα επιστημονικά 

άρθρα που αναλύουν την αγορά του μετάλλου. Η έρευνα για τον χρυσό επικεντρώνεται 

κυρίως σε τρεις διακριτές περιοχές: 

o Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται άρθρα στα οποία αναλύονται οι 

οικονομικές και χρηματοοικονομικές πτυχές του μετάλλου. Η παρούσα μελέτη 

συμπεριλαμβάνεται στην εν λόγω κατηγορία.  

o Στην δεύτερη κατηγορία εντοπίζονται άρθρα που αναφέρονται στις 

νομισματικές χρήσεις του μετάλλου στο παρελθόν και πιο συγκεκριμένα τον 

ρόλο που διαδραμάτισε την περίοδο του «Χρυσού Κανόνα», την εποχή του 

διμεταλλισμού ενώ εντοπίζεται και αρθρογραφία που αναφέρεται στις ιστορικές 

χρήσεις του μετάλλου.  

o Στην τρίτη κατηγορία εντάσσονται τα άρθρα που αναλύουν τον αντίκτυπο της 

εξόρυξης του μετάλλου στο περιβάλλον και κατ επέκταση στην κοινωνία.   

 

Η χρηματοοικονομική ανάλυση αναφορικά με το μέταλλο μπορεί να χωριστεί  

επίσης σε τρεις περιοχές. Το μεγαλύτερο μέρος της αρθρογραφίας που αναλύει τις 

χρηματοοικονομικές πτυχές του χρυσού διαχωρίζεται στις εξής κατηγορίες: 

o Στα άρθρα που παρουσιάζουν τις αντισταθμιστικές ιδιότητες του μετάλλου 

απέναντι στον πληθωρισμό, το δολάριο και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία. 

o Στα άρθρα εξετάζουν την ικανότητα του χρυσού να διαφοροποιεί ένα 

χαρτοφυλάκιο. Μέσω της ενσωμάτωσης του χρυσού σε ένα χαρτοφυλάκιο και 

της διαφοροποίησης, προκύπτουν πλεονεκτήματα που σχετίζονται με την 

αύξηση της απόδοσης και την μείωση του κινδύνου του χαρτοφυλακίου.  

o Στα άρθρα που εξετάζουν την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της αγοράς 

χρυσού.  

 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία μια πολύ σημαντική χρηματοοικονομική 

λειτουργία του χρυσού συσχετίζεται με τις αντισταθμιστικές του ιδιότητες σε σχέση με 

ένα πλήθος οικονομικών μεγεθών όπως είναι ο πληθωρισμός, ο δείκτης τιμών 

καταναλωτή, η τιμή του δολαρίου, τα επιτόκια, η τιμή του πετρελαίου, οι μετοχές, τα 
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ομόλογα, οι χρηματιστηριακοί δείκτες και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες κυρίων 

νομισμάτων. Επίσης, πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος και η στάθμιση του μετάλλου όταν 

συμπεριλαμβάνεται σαν επενδυτικό περιουσιακό στοιχείο σε ένα χαρτοφυλάκιο.   

Πολλοί οικονομολόγοι τα τελευταία χρόνια προσπάθησαν να μελετήσουν την 

ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ της τιμής του χρυσού και διαφόρων επενδυτικών 

περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών μεγεθών προκειμένου να διαπιστωθεί η 

αντισταθμιστική ικανότητα του μετάλλου ειδικότερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης, 

καθώς και ο ρόλος που διαδραματίζει στη σύνθεση των χαρτοφυλακίων.  

Η σχετική βιβλιογραφία μπορεί να χωριστεί στα άρθρα που εξετάζουν την 

μακροχρόνια σχέση μεταξύ του χρυσού και των οικονομικών μεγεθών και επενδυτικών 

περιουσιακών στοιχείων και στα άρθρα που εξετάζουν την βραχυχρόνια σχέση. Στα 

άρθρα που εξετάζεται η μακροχρόνια σχέση γίνεται κυρίως εφαρμογή μοντέλων 

συνολοκλήρωσης (Cointegration Models), Autoregressive Distributed Lag Models 

(ARDL) και Vector Error Correction Models (VECM).  

Στα άρθρα που εξετάζεται η βραχυχρόνια σχέση, χρησιμοποιούνται Error 

Correction Models (ECM) όταν υπάρχει μακροχρόνια σχέση μεταξύ των οικονομικών 

μεγεθών, ενώ χρησιμοποιούνται Generalized Autoregressive Conditional 

Heteroskedasticity Models (GARCH), Vector Autoregressive Models (VAR), Capital 

Asset Pricing Models (CAPM) και Ordinary Least Square Models (OLS) όταν υπάρχει 

αβεβαιότητα και δεν υφίσταται μακροχρόνια σχέση μεταξύ των οικονομικών μεγεθών.  

Στην παρούσα μελέτη ακολουθεί παρουσίαση της σχετικής αρθρογραφίας με 

βάση την εξέταση της ύπαρξης μακροχρόνιας ή βραχυχρόνιας σχέσης μεταξύ του 

χρυσού και των υπολοίπων οικονομικών μεγεθών και επενδυτικών περιουσιακών 

στοιχείων.  

 

4.1 Βραχυχρόνια Σχέση Χρυσού και Χρηματοοικονομικών Μεγεθών 

 

 Στην παρούσα εργασία, η δομή της βιβλιογραφικής επισκόπησης βασίζεται στην 

επιστημονική μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε από τους ερευνητές προκειμένου να 

μελετηθεί η ύπαρξη και η ένταση της σχέσης μεταξύ των οικονομικών μεταβλητών. 

Αρχικά, αναλύεται η βραχυχρόνια σχέση, όπως αυτή προκύπτει μέσω των μοντέλων 

σταθερής διακύμανσης (constant variance) που βασίζονται στη μέθοδο ελαχίστων 

τετραγώνων (Ordinary Least Square Method).   
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4.1.1 Ordinary Least Square Methodology 

  

Ο Koutsoyiannis (1983) μελέτησε την βραχυχρόνια συμπεριφορά της τιμής του 

μετάλλου σε σχέση με ένα πλήθος οικονομικών μεταβλητών μεταξύ των οποίων είναι η 

τιμή του δολαρίου των ΗΠΑ, τα επιτόκια των ΗΠΑ, ο αναμενόμενος ρυθμός 

πληθωρισμού, η τιμή του αργύρου, οι τιμές των μετοχών και άλλων επενδυτικών 

περιουσιακών στοιχείων, η παγκόσμια τιμή του πετρελαίου καθώς και σε σχέση με 

γεωπολιτικούς παράγοντες όπως η πολιτική αβεβαιότητα. Η έρευνα βασίστηκε σε 316 

ημερήσιες παρατηρήσεις και καλύπτει την περίοδο από τις 29/12/1979 έως 31/03/1981, 

συμπεριλαμβάνοντας το υψηλό στην τιμή του χρυσού στα 850 δολάρια ανά ουγγιά την 

21/01/1980 και το χαμηλό στα 461,60 δολάρια ανά ουγγιά την 05/03/1981. Η εν λόγω 

περίοδος χαρακτηρίστηκε από οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις που οδήγησαν σε 

έντονες διακυμάνσεις στην αξία των υπό εξέταση οικονομικών μεταβλητών.  

 Οι οικονομικοί παράγοντες εξηγούν περίπου το 95% των διακυμάνσεων στην 

τιμή του χρυσού ενώ οι γεωπολιτικοί παράγοντες εξηγούν το 4% των διακυμάνσεων. Η 

τιμή του χρυσού είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στον δείκτη του πληθωρισμού και στην τιμή 

του δολαρίου. Η ανταπόκριση της τιμής του χρυσού στις μεταβολές των επιτοκίων είναι 

αρκετά χαμηλή την εξεταζόμενη περίοδο. Η χαμηλή τιμή της ελαστικότητας της τιμής 

του χρυσού σε σχέση με τις μεταβολές της τιμής του αργύρου υποδεικνύουν ότι τα δυο 

πολύτιμα μέταλλα δεν είναι τόσο στενά υποκατάστατα όπως πιστεύεται ευρύτατα. Οι 

μεταβολές στον χρηματιστηριακό δείκτη Dow Jones και κατά συνέπεια οι μεταβολές 

στην τιμή των μετοχών επηρεάζουν την συμπεριφορά των επενδυτών στην προσαρμογή 

των χαρτοφυλακίων. Εντούτοις, ο βαθμός υποκατάστασης μεταξύ χρυσού και μετοχών 

δεν είναι ισχυρός. Οι επενδυτές στην αγορά χρυσού επηρεάζονται από τις μεταβολές 

της ζήτησης και προσφοράς στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου 

έχει άμεσο αντίκτυπο στην αγορά του πολύτιμου μετάλλου στην περίοδο της έρευνας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμπεριφορά των επενδυτών στην αγορά χρυσού είναι 

διαφορετική ανάλογα με τις τιμές του μετάλλου. Εντοπίζονται διαφορετικές 

αντιδράσεις στις χαμηλές τιμές σε σχέση με τις υψηλές. Οι επενδυτές αντιδρούν με 

διαφορετικό τρόπο στους παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή του χρυσού ανάλογα με 

την κατάσταση της αγοράς.  

 Ο Taylor (1998) εξέτασε την συμπεριφορά των πολύτιμων μετάλλων ως 

επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία και επικεντρώθηκε στην αντισταθμιστική τους 

ιδιότητα απέναντι στον πληθωρισμό. Ένα περιουσιακό στοιχείο λειτουργεί 
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αντισταθμιστικά έναντι του πληθωρισμού όταν η ονομαστική του αξία μεταβάλλεται με 

θετικό ρυθμό σε σχέση με τον πληθωρισμό, μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο 

απώλειας αγοραστικής δύναμης που προκαλείται από την αύξηση του γενικού επιπέδου 

των τιμών. Κάθε περιουσιακό στοιχείο που μειώνει τον κίνδυνο μιας επένδυσης μπορεί 

να θεωρηθεί σαν όργανο αντιστάθμισης ακόμα και αν δεν εξαφανίζει τον κίνδυνο 

ολοσχερώς.  

 Ο Taylor χρησιμοποίησε μηνιαίες παρατηρήσεις για την τιμή του χρυσού, του 

αργύρου, της πλατίνας και του παλλαδίου για τις περιόδους από τον Ιανουάριο του 

1914 έως τον Δεκέμβριο του 1937 και από τον Ιανουάριο του  1968 έως τον Απρίλιο 

του 1996. Εξετάστηκε η αντισταθμιστική ικανότητα των μετάλλων σε σχέση με τον 

πληθωρισμό των ΗΠΑ. Στην ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές 

διαδικασίες εκτίμησης. Καθώς οι αποδόσεις των πολύτιμων μετάλλων και του 

πληθωρισμού χαρακτηρίζονται από μη – κανονικότητα χρησιμοποιήθηκε αρχικά η 

μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων (OLS) και στην συνέχεια οι μέθοδοι Least 

Absolute Deviations (LAD) και Huber M – Estimation. 

 Για την περίοδο από το 1914 έως το 1937, η εκτίμηση με την μέθοδο OLS 

δείχνει ότι ο άργυρος αντισταθμίζει μερικώς τον πληθωρισμό βραχυχρόνια. Η μέθοδος 

εκτίμησης Huber M – Estimation δείχνει ότι ο άργυρος και η πλατίνα αντισταθμίζουν 

μερικώς τον πληθωρισμό. Για την περίοδο από το 1968 – 1996 η μέθοδος OLS 

αποδεικνύει ότι ο χρυσός είναι εν μέρει αντισταθμιστικός παράγοντας απέναντι στον 

πληθωρισμό ενώ ο άργυρος δεν διατηρεί αυτή την ιδιότητα. Παρά ταύτα τα κατάλοιπα 

λαμβάνουν μη κανονικές τιμές και γίνεται χρήση των μεθόδων LAD και Huber M – 

Estimation. Οι εν λόγω μέθοδοι καταλήγουν στον συμπέρασμα ότι ο χρυσός και το 

ασήμι αντισταθμίζουν πλήρως τον πληθωρισμό.  

 Χωρίζοντας το δείγμα της μεταπολεμικής περιόδου σε τρεις υποπεριόδους 

προκύπτει ότι για την υποπερίοδο 1968 – 1976 ο χρυσός και το ασήμι δεν 

αντισταθμίζουν τον πληθωρισμό. Την υποπερίοδο 1977 – 1987 όλα τα πολύτιμα 

μέταλλα αντισταθμίζουν τον πληθωρισμό. Την υποπερίοδο 1988 – 1996 κανένα από τα 

πολύτιμα μέταλλα δεν αντισταθμίζουν την άνοδο του γενικού επιπέδου των τιμών. 

Γίνεται αντιληπτό ότι κατά την περίοδο της πρώτης πετρελαϊκής κρίσης το 1973 – 74 η 

επένδυση σε πολύτιμα μέταλλα δεν παρείχε βραχυχρόνια αντισταθμιστικά οφέλη, ενώ 

κατά την δεύτερη πετρελαϊκή κρίση το 1979 ο χρυσός λειτούργησε αντισταθμιστικά 

έναντι του πληθωρισμού βραχυχρόνια. Η πεποίθηση ότι τα πολύτιμα μέταλλα 
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λειτουργούν πάντα αντισταθμιστικά είναι αβάσιμη όπως προκύπτει από τα 

αποτελέσματα της έρευνας.  

 Η σχέση του μετάλλου με τις κύριες συναλλαγματικές ισοτιμίες εξετάζεται 

μέσω της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων στην έρευνα των Sjaastad και Scacciavillani 

(1996) καθώς και στην έρευνα του Sjaastad (2008). Το μοντέλο που αναπτύσσεται στις 

δυο έρευνες επικεντρώνεται στο αποτέλεσμα των μεταβολών των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών στην διεθνή τιμή ενός ομοιογενούς αγαθού που εμπορεύεται στην παγκόσμια 

αγορά και εν προκειμένω στην τιμή του χρυσού. Η πρώτη έρευνα καλύπτει την περίοδο 

από τον Ιανουάριο του 1982 έως τον Δεκέμβριο του 1990 ενώ η δεύτερη από τον 

Ιανουάριο του 1991 μέχρι τον Ιούνιο του 2004.  

 Τα αποτελέσματα των ερευνών αποδεικνύουν ότι η υιοθέτηση των 

κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών έχει συνεισφέρει ουσιαστικά στην 

μεταβλητότητα της τιμής του μετάλλου την δεκαετία του ΄80. Στην πρώτη περίοδο που 

εξετάζεται, το μέταλλο εμφανίζεται σαν μέσω αποθήκευσης της αξίας έναντι του 

παγκόσμιου πληθωρισμού. Εντούτοις, στην δεύτερη περίοδο η ιδιότητα της 

αποθήκευσης της αξίας φαίνεται να χάνεται. Τέλος, η αγορά χρυσού χαρακτηρίζεται 

από αποτελεσματικότητα σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δυο ερευνών. 

 Οι Baker και Van Tassel (1985) εξετάζουν την βραχυχρόνια σχέση μεταξύ τιμής 

χρυσού, τιμής δολαρίου, επιτοκίων, ρυθμού πληθωρισμού και τιμών εμπορευμάτων 

μέσω της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων με μηνιαίες παρατηρήσεις για την περίοδο 

από το 1973 μέχρι 1984. Η παλινδρόμηση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι μεταβολές 

στην τιμή του μετάλλου εξηγούνται από τις μεταβολές των τιμών των εμπορευμάτων, 

τις μεταβολές επιπέδου των τιμών, τις μεταβολές στην αξία του δολαρίου και τις 

μεταβολές του μελλοντικού πληθωρισμού. Μεταξύ χρυσού και δολαρίου υφίσταται 

αντίστροφη σχέση. Επίσης, η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει έλλειψη 

σημαντικής αρνητικής σχέσης μεταξύ επιτοκίων και τιμής χρυσού ενώ γενικότερα 

επικρατεί η αντίληψη ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών. 

 

4.1.2  Capital Asset Pricing Models 

 

Εκτός από την εφαρμογή μοντέλων που βασίζονται στη μέθοδο ελαχίστων 

τετραγώνων, η βραχυχρόνια σχέση μεταξύ της τιμής του χρυσού και των διαφόρων 

οικονομικών μεγεθών και επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων ερευνήθηκε από τους 

οικονομολόγους μέσω του Capital Asset Pricing Model (CAPM).  
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Οι Chua at al. (1990) υποστηρίζουν ότι ενώ ο χρυσός μακροχρόνια λειτουργεί 

αντισταθμιστικά έναντι του πληθωρισμού διατηρώντας την αγοραστική του δύναμη, 

στη βραχυχρόνια περίοδο σε μηνιαία ή ετήσια βάση δεν αποδεικνύεται τόσο σταθερός. 

Παράλληλα, ο χρυσός και οι μετοχές χρυσού μπορούν να εξυπηρετήσουν στην μείωση 

του κινδύνου ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Σύμφωνα με το μοντέλο CAPM 

διακρίνονται δυο είδη κινδύνων αναφορικά με την διαχείριση χαρτοφυλακίου: 

o Ο συνολικός κίνδυνος χαρτοφυλακίου 

o Ο συστηματικός κίνδυνος χαρτοφυλακίου 

 

Ο συνολικός κίνδυνος είναι μία συνάρτηση των συντελεστών συσχέτισης και 

διακύμανσης των διαφορετικών επενδύσεων που συνθέτουν ένα χαρτοφυλάκιο. Το 

κλειδί για την μείωση του συνολικού κινδύνου χαρτοφυλακίου που αποτελείται από 

χρυσό, μετοχές χρυσού και κοινές μετοχές, εντοπίζεται στους συντελεστές συσχέτισης 

των ανωτέρω μεταβλητών. Αν ο συντελεστής συσχέτισης είναι αρκετά χαμηλός, ο 

χρυσός και οι μετοχές χρυσού περιορίζουν τον κίνδυνο χαρτοφυλακίου δίχως να 

μειώνουν την αναμενόμενη απόδοση.  

Επίσης, ο συντελεστής beta στην θεωρία ορίζεται σαν ένα χρηματοοικονομικό 

εργαλείο που βοηθάει στην μέτρηση του συστηματικού κινδύνου ενός επενδυτικού 

περιουσιακού στοιχείου, δηλαδή του κινδύνου που προέρχεται από τις διακυμάνσεις 

της αγοράς και δεν μπορεί να εξαλειφθεί μέσω της διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου. Ο 

συστηματικός κίνδυνος χαρτοφυλακίου είναι ο σταθμισμένος μέσος των συντελεστών 

beta των ανεξάρτητων επενδύσεων που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο. Το κλειδί για την 

μείωση του συστηματικού κινδύνου χαρτοφυλακίου μέσω της επένδυσης σε χρυσό και 

μετοχές χρυσού, αποτελεί η σχέση μεταξύ του συντελεστή beta χρυσού και μετοχών 

χρυσού με τον συστηματικό κίνδυνο των κοινών μετοχών του χαρτοφυλακίου.  

 Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν μηνιαίες παρατηρήσεις απόδοσης χρυσού, 

μετοχών χρυσού και κοινών μετοχών των δεικτών S&P 500 και Toronto Stock 

Exchange για την περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 1971 έως τον Δεκέμβριο του 1988. 

Η τιμή του beta του χρυσού για την εξεταζόμενη περίοδο είναι πολύ χαμηλή γεγονός 

που συνηγορεί ότι η προσθήκη του μετάλλου σε ένα μετοχικό χαρτοφυλάκιο προκαλεί 

αξιοσημείωτη μείωση στο beta χαρτοφυλακίου και συνεπώς μείωση  στον κίνδυνο του 

χαρτοφυλακίου. Ο χρυσός αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την μείωση του 

συστηματικού κινδύνου χαρτοφυλακίου, ενώ ταυτόχρονα προκαλεί αύξηση της μέσης 

απόδοσης. Ενώ το beta του χρυσού παρέμεινε πολύ κοντά στο μηδέν τις δεκαετίες του 
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’70 και ’80, το beta των μετοχών χρυσού διπλασιάστηκε την ίδια περίοδο. Κατά 

συνέπεια το πολύτιμο μέταλλο συμβάλει ουσιαστικά στην διαφοροποίηση 

χαρτοφυλακίου τόσο στη βραχυχρόνια όσο και στην μακροχρόνια περίοδο. Αντιθέτως, 

τα αποτελέσματα θέτουν υπό αμφισβήτηση το όφελος στην διαφοροποίηση 

χαρτοφυλακίου με συμμετοχή μετοχών χρυσού τουλάχιστον για την μακροχρόνια 

περίοδο.  

 Αντίστοιχη έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Jaffe (1989) επισημαίνοντας τα 

αντισταθμιστικά οφέλη και τις διαφοροποιητικές ιδιότητες που παρέχει το μέταλλο στη 

σύνθεση χαρτοφυλακίου. Ο χρυσός εμφανίζεται αρκετά επικίνδυνος σαν μεμονωμένο 

περιουσιακό στοιχείο και οι αποδόσεις του είναι ανεξάρτητες από τις αποδόσεις των 

υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων. Εντούτοις, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη 

διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου. Η οικονομική θεωρία υποδεικνύει ότι η αναμενόμενη 

απόδοση ενός χαρτοφυλακίου ισότιμα σταθμισμένων χρεογράφων είναι ίση με τον 

αστάθμητο μέσο όρο των αναμενόμενων αποδόσεων των χρεογράφων. Η τυπική 

απόκλιση του χαρτοφυλακίου είναι μικρότερη από τον αστάθμητο μέσο όρο των 

τυπικών αποκλίσεων των χρεογράφων. Συνεπώς, η διαφοροποίηση μειώνει τον κίνδυνο 

όχι όμως και την απόδοση.   

 Η μελέτη καλύπτει την περίοδο μεταξύ Σεπτεμβρίου 1971 και Ιουνίου 1978. Τα 

δεδομένα αποτελούνται από μηνιαίες παρατηρήσεις τιμών χρυσού, αργύρου, μετοχών 

χρυσού του Toronto Stock Exchange και αμοιβαίων κεφαλαίων που αποτελούνται 

κυρίως με μετοχές ορυχείων χρυσού της Νότιας Αφρικής. Οι αποδόσεις του χρυσού και 

των μετοχών χρυσού συγκρίνονται με τις αποδόσεις κοινών μετοχών, ομολόγων 

(εταιρικών και κρατικών) και με τον πληθωρισμό.  

 Το μοντέλο CAPM υποστηρίζει ότι το καλύτερο μέσο μέτρησης του κινδύνου 

ενός περιουσιακού στοιχείου που συμπεριλαμβάνεται σε ένα χαρτοφυλάκιο είναι η συν-

διακύμανση (beta) του χρεογράφου, σε σχέση με ένα αντιπροσωπευτικό δείκτη της 

αγοράς. Το beta του χρυσού είναι πολύ κοντά στο μηδέν, δείχνοντας ότι ενώ το 

μέταλλο έχει πολύ μεγάλη μεταβλητότητα, ουσιαστικά οι μεταβολές στην τιμή του 

είναι ασυσχέτιστες με τις μεταβολές της αγοράς. Καθώς η κατοχή χρυσού σαν 

ανεξάρτητο περιουσιακό στοιχείο είναι επικίνδυνη, η ενσωμάτωση του σε ένα 

χαρτοφυλάκιο πιθανώς να μειώσει τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου.  

 Στην εξεταζόμενη περίοδο ο χρυσός εμφανίζει χαμηλή συσχέτιση με τις 

υπόλοιπες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Πιο συγκεκριμένα, δεν εμφανίζει 

συσχέτιση με κοινές μετοχές, μετοχές δεικτών μικρής κεφαλαιοποίησης και ομόλογα 
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(κρατικά και εταιρικά). Το πολύτιμο μέταλλο εμφανίζει ελαφριά αρνητική συσχέτιση 

με κρατικά ομόλογα και υψηλή συσχέτιση όπως είναι αναμενόμενο με τις αποδόσεις 

άλλων πολύτιμων μετάλλων. Η χαμηλή συσχέτιση του χρυσού με τα περισσότερα 

επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία υποδεικνύει ότι μπορεί να μειώσει σημαντικά τον 

κίνδυνο χαρτοφυλακίου. Η απόδοση του μετάλλου υπερβαίνει σε πολλές περιπτώσεις 

τις αποδόσεις άλλων επενδύσεων. Η τοποθέτηση χρυσού σε ποσοστό 5% σε ένα 

χαρτοφυλάκιο αυξάνει την απόδοση και παράλληλα μειώνει τον κίνδυνο. Η αύξηση της 

τοποθέτησης σε ποσοστό 10% αυξάνει την απόδοση και μειώνει τον κίνδυνο σε 

μεγαλύτερο βαθμό. Παρόλα αυτά στο εν λόγω δείγμα το πολύτιμο μέταλλο δεν είναι 

καλός αντισταθμιστικός παράγοντας απέναντι στον πληθωρισμό.   

 Η έρευνα των Davidson et al. (2003) εξετάζει τον ρόλο του χρυσού στη 

σύγχρονη διεθνή αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων μέσω του μοντέλου Intertemporal 

CAPM (ICAPM). Η βασική διαφορά μεταξύ των μοντέλων CAPM και ICAPM είναι η 

ενσωμάτωση πρόσθετων μεταβλητών στο μοντέλο. Η μελέτη εξετάζει την επιρροή που 

ασκείται στα χαρτοφυλάκια μετοχών παγκόσμιας βιομηχανίας εξαιτίας των 

διακυμάνσεων της τιμής του χρυσού.  

 Η ανάλυση βασίζεται σε 240 μηνιαίες παρατηρήσεις για την περίοδο από τον 

Ιανουάριο του 1975 μέχρι τον Δεκέμβριο του 1994 και αφορά αποδόσεις 34 

παγκόσμιων κλαδικών δεικτών. Οι κλάδοι που έχουν υψηλό κίνδυνο beta τείνουν να 

έχουν αρνητική έκθεση στις αποδόσεις χρυσού. Αντιθέτως, οι κλάδοι που έχουν χαμηλό 

κίνδυνο beta, τείνουν να έχουν υψηλή έκθεση στις αποδόσεις του μετάλλου. Τα 

αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι 16 κλάδοι (47%) έχουν στατιστικά σημαντική έκθεση 

στην τιμή του μετάλλου στο 5% επίπεδο σημαντικότητας. Πιο συγκεκριμένα 9 δείκτες 

είχαν θετική ευαισθησία και 7 δείκτες αρνητική ευαισθησία στις τιμές του χρυσού. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένοι από τους κλάδους με θετική έκθεση έχουν στενή 

σύνδεση με την βιομηχανία χρυσού όπως είναι οι βιομηχανίες ορυχείων χρυσού και 

βιομηχανίες μεταλλουργίας. Θετική ευαισθησία επίσης παρουσιάζουν κλάδοι όπως η 

αγορά ακινήτων, το χονδρικό και διεθνές εμπόριο, η ενέργεια, οι υπηρεσίες καθώς και 

κλάδοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και διαφόρων υλικών και εμπορευμάτων. 

Αρνητική ευαισθησία παρουσιάζουν κλάδοι ποτών και καπνού, τροφίμων και 

προϊόντων οικιακής χρήσης, αυτοκινητοβιομηχανίας, υγείας και προσωπικής υγιεινής, 

τουρισμού και αναψυχής εμπορίου και μεταφορών. Γίνεται αντιληπτό ότι ενώ οι 

πραγματικές αποδόσεις του χρυσού ήταν αρνητικές τις δεκαετίες του ’80 και ’90, η 
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ευαισθησία των χαρτοφυλακίων και η έκθεση κλάδων επιχειρήσεων στο εν λόγω 

εμπόρευμα παραμένει ισχυρή.   

 Μέσω μοντέλου αποτίμησης αξίας περιουσιακών στοιχείων η έρευνα των 

Gwilym et al. (2011) εξετάζει την σχέση μεταξύ τιμής χρυσού και επιτοκίων με δείκτες 

μετοχών χρυσού καθώς και αμοιβαία κεφάλαια χρυσού. Η ανάλυση βασίζεται σε 

μηνιαίες παρατηρήσεις για την περίοδο από τον Ιανουάριο του 1983 έως τον 

Σεπτέμβριο του 2009. Η έρευνα συμπεραίνει ότι η ευαισθησία των αποδόσεων των 

μετοχών χρυσού λόγω των μεταβολών στην τιμή του μετάλλου δεν είναι συνεχής. Η 

ευαισθησία μειώθηκε σημαντικά τα τελευταία έτη καθώς η τιμή του χρυσού ενισχύθηκε 

σημαντικά. Επίσης, σημαντικό ρόλο στην τιμή του μετάλλου διαδραματίζει η πορεία 

των επιτοκίων. Όταν τα πραγματικά επιτόκια παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα οι 

ασκούμενες πολιτικές των κεντρικών τραπεζών έχουν σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση 

της τιμής του μετάλλου.  

 

4.1.3  Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic Models  

 

Στη συνέχεια αναλύεται η βραχυχρόνια σχέση, όπως αυτή προκύπτει μέσω της 

εφαρμογής των μοντέλων μεταβαλλόμενης διακύμανσης GARCH (time varying 

variance). Η έρευνα των Baur και Lucey (2010) εξετάζει την βραχυχρόνια σχέση 

ανάμεσα στον χρυσό και περιουσιακά στοιχεία όπως οι μετοχές και τα ομόλογα. Η 

εμπειρική ανάλυση επικεντρώνεται σε τρεις μεγάλες χρηματοοικονομικές αγορές 

(ΗΠΑ, Μ. Βρετανία και Γερμανία) με διαφορετικά νομίσματα (Δολάριο, Λίρα Αγγλίας 

και Ευρώ) και εξετάζονται οι ομοιότητες και οι διαφορές του ρόλου του χρυσού σε 

αυτές τις αγορές. Η ανάλυση δείχνει κατά πόσο ο χρυσός λειτουργεί σαν 

αντισταθμιστικός παράγοντας απέναντι στις μετοχές και τα ομόλογα όταν επικρατούν 

φυσιολογικές συνθήκες αγοράς, ή αν λειτουργεί σαν ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους 

που η αγορά ακολουθεί πτωτική πορεία και κυριαρχούν εξαιρετικά αρνητικές 

αποδόσεις.  

Ένα περιουσιακό στοιχείο λειτουργεί αντισταθμιστικά όταν δεν συσχετίζεται ή 

συσχετίζεται αρνητικά με ένα άλλο περιουσιακό στοιχείο ή χαρτοφυλάκιο σε 

φυσιολογικές συνθήκες αγοράς. Ένα περιουσιακό στοιχείο συμβάλλει στην 

διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου όταν συσχετίζεται θετικά αλλά όχι τέλεια με ένα άλλο 

περιουσιακό στοιχείο η χαρτοφυλάκιο σε φυσιολογικές συνθήκες αγοράς. Ένα 

περιουσιακό στοιχείο λειτουργεί σαν ασφαλές καταφύγιο όταν δεν συσχετίζεται ή 
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συσχετίζεται αρνητικά με ένα άλλο περιουσιακό στοιχείο η χαρτοφυλάκιο σε περίοδο 

πιέσεων στην αγορά.  

Στην ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν ημερήσιες τιμές μετοχών και ομολόγων του 

δείκτη Morgan Stanley Capital International (MSCI) και τιμές αγοράς όψεως (spot 

prices) κλεισίματος χρυσού εκφρασμένες σε δολάρια ΗΠΑ για την περίοδο από 

30/11/1995 – 30/11/2005 και χρησιμοποιήθηκε GARCH μοντέλο παλινδρόμησης. Η 

έρευνα έδειξε ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες αγοράς, ο χρυσός αποτελεί 

αντισταθμιστικό παράγοντα απέναντι στις μετοχές σε ΗΠΑ και Μ. Βρετανία και 

απέναντι στα ομόλογα στην Γερμανία. Στην περίπτωση που οι αποδόσεις των μετοχών 

είναι έντονα πτωτικές, η τιμή του χρυσού αυξάνεται σε ΗΠΑ και Γερμανία και 

εκτοξεύεται στην Μ. Βρετανία. Το πολύτιμο μέταλλο διαδραματίζει διαφορετικό ρόλο 

σε bull και bear αγορές. Η τιμή του χρυσού και οι τιμές των ομολόγων κινούνται προς 

την ίδια κατεύθυνση όταν οι τιμές των ομολόγων κινούνται καθοδικά.  

Συνοψίζοντας, ο χρυσός αποτελεί ασφαλές καταφύγιο για τις μετοχές όχι όμως 

και για τα ομόλογα σε αρνητικά shock στην οικονομία στην βραχυχρόνια περίοδο για 

διάστημα περίπου δεκαπέντε ημερών. Οι επενδυτές αγοράζουν χρυσό σε περιόδους 

αρνητικών αποδόσεων στις μετοχές και πωλούν όταν οι αγορές κερδίζουν την 

εμπιστοσύνη των επενδυτών και μειώνεται η αστάθεια.  

Οι Baur και McDermott (2010) εξέτασαν επίσης τον ρόλο του χρυσού και την 

δυνατότητα του να λειτουργεί βραχυχρόνια σαν ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους 

σοβαρών κρίσεων στις αγορές μετοχών. Ένα περιουσιακό στοιχείο που έχει τα 

χαρακτηριστικά του ασφαλούς καταφυγίου, διατηρεί την αξία του σε δυσμενείς 

συνθήκες αγοράς. Οι συγγραφείς επικεντρώνονται στον βαθμό που ο χρυσός 

προστατεύει την περιουσία των επενδυτών σε περιόδους κρίσεων στις αγορές καθώς 

και στον ρόλο των συναλλαγματικών ισοτιμιών σε σχέση με το πολύτιμο μέταλλο.  

Η ανάλυση βασίστηκε σε 7.826 ημερήσιες, 1.566 εβδομαδιαίες και 360 μηνιαίες 

παρατηρήσεις για περίοδο 30 ετών (02/03/1979 – 02/03/2009). Οι παρατηρήσεις 

αφορούν την τιμή του μετάλλου, τις αποδόσεις μετοχών του World Index και τιμές 

δεικτών των χωρών G7 (ΗΠΑ, Μ. Βρετανία, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, 

Ιαπωνία), των αναδυόμενων χωρών BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα), της 

Αυστραλίας και της Ελβετίας και γίνεται χρήση GARCH μοντέλου παλινδρόμησης.  

Στην ανάλυση εξετάζεται η συμπεριφορά του χρυσού κατά την διάρκεια της 

χρηματιστηριακής κρίσης τον Οκτώβρη του 1987, της Ασιατικής κρίσης τον Οκτώβρη 

του 1997 και της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης που ξεκίνησε το 2008. Κατά 



28 
Διπλωματική Εργασία: Κωνσταντίνος Χ. Λιουλιάκης 

 

την περίοδο της κρίσης του 1987 ο χρυσός εμφάνισε αρνητική συσχέτιση με τις μετοχές 

των αγορών των ΗΠΑ και του Καναδά και μηδενική συσχέτιση με τις υπόλοιπες χώρες. 

Το πολύτιμο μέταλλο αποτέλεσε ισχυρό ασφαλές καταφύγιο για τις δύο χώρες και 

αδύναμο καταφύγιο για τις υπόλοιπες. Στην περίοδο της Ασιατικής κρίσης ο χρυσός δεν 

ανταποκρίθηκε σαν ασφαλές καταφύγιο. Στην περίοδο της πρόσφατης 

χρηματοπιστωτικής κρίσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, με βάση τα δεδομένα της έρευνας 

προκύπτει ότι ο χρυσός αποτελεί ισχυρό ασφαλές καταφύγιο για της Ευρωπαϊκές χώρες 

και τις χώρες της Αμερικής, αδύναμο ασφαλές καταφύγιο για τις αναδυόμενες χώρες, 

ενώ δεν αποτελεί καταφύγιο για τις υπόλοιπες χώρες και την Αυστραλία όπου η τιμή 

του κινείται προς την ίδια κατεύθυνση με τις τιμές των μετοχών. Επίσης, η έρευνα 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο χρυσός αποτελεί ασφαλές καταφύγιο σε περίοδο 

αβεβαιότητας, αλλά χάνει αυτή την ιδιότητα σε ακραίες συνθήκες αβεβαιότητας.  

 Στην έρευνα των Tully και Lucey (2007) εξετάζεται επίσης η εφαρμοσιμότητα 

του ασύμμετρου δυναμικού GARCH (Asymmetric Power GARCH)  μοντέλου στην 

αγορά χρυσού. Πολλές οικονομικές χρονολογικές σειρές χαρακτηρίζονται από 

περιόδους χαμηλής αστάθειας που ακολουθούνται από περιόδους υψηλής 

μεταβλητότητας. Τα μοντέλα αυτοπαλίνδρομης ετεροσκεδαστικότητας (ARCH) 

αναπτύχθηκαν με σκοπό να προβλέψουν την μεταβλητότητα των οικονομικών 

χρονολογικών σειρών με την πάροδο του χρόνου. Τα αυτοπαλίνδρομα μοντέλα 

παρέχουν ένα μέτρο της αστάθειας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην επιλογή 

χαρτοφυλακίου, την ανάλυση του κινδύνου και την τιμολόγηση των παραγώγων. 

Επίσης, στην έρευνα έγινε χρήση παραλλαγών του μοντέλου (IGARCH, threshold 

GARCH, exponential GARCH και power ARCH). 

Τα δεδομένα αποτελούνται από μηνιαίες παρατηρήσεις spot και futures τιμών 

του μετάλλου και ένα πλήθος μεταβλητών για την περίοδο από το 1984 μέχρι το 2003. 

Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιείται με βάση τις μηνιαίες ποσοστιαίες 

μεταβολές. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν ημερήσιες τιμές χρυσού, τιμές futures χρυσού, 

συναλλαγματικές ισοτιμίες δολαρίου ΗΠΑ και λίρας Αγγλίας, τιμές δείκτη FTSE 100, 

τιμές αργού πετρελαίου Brent, τιμές δείκτη S&P 500, τιμές δείκτη τιμών καταναλωτή 

σε ΗΠΑ και Μ. Βρετανία, δείκτες ανεργίας, τιμή επιτοκίων treasury bills και τιμές 

βιομηχανικών δεικτών.   

Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υφίσταται συνεχής επιρροή στην τιμή 

του χρυσού από την τιμή του δολαρίου. Σε όρους απόλυτης και στατιστικής 

σημαντικότητας το δολάριο είναι ο πιο σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας της 
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τιμής του χρυσού. Εν αντιθέσει με το δολάριο δεν υπάρχει στατιστική σχέση μεταξύ 

επιτοκίων και πληθωρισμού με το πολύτιμο μέταλλο. Η σχέση μεταξύ χρυσού και 

τιμών του δείκτη FTSE είναι αρνητική αλλά στατιστικά ασήμαντη. Αναφορικά με τις 

αγορές μετοχών εξετάζεται η σχέση με τον χρυσό σε δύο περιόδους κρίσεων, τον 

Οκτώβρη του 1987 και τον Μάρτιο του 2001. Ο κυρίαρχος ρόλος του δολαρίου είναι 

προφανής και στις δύο περιόδους, καθιστώντας το εν λόγω νόμισμα σε πολλές 

περιπτώσεις ως τον σημαντικότερο παράγοντα που επηρεάζει την τιμή του χρυσού.   

Οι Capie et al. (2005) αναλύουν την αντισταθμιστική ικανότητα του χρυσού σε 

σχέση με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και κυρίως την τιμή του δολαρίου. Η 

αντισταθμιστική ικανότητα απέναντι στο δολάριο μπορεί να λάβει δύο έννοιες.  

o Αφενός, ο χρυσός μπορεί να αντισταθμίσει τις μεταβολές στην εσωτερική - 

εγχώρια αγοραστική δύναμη του δολαρίου. Αν ο χρυσός παρείχε τέλεια 

εσωτερική αντιστάθμιση, η ονομαστική δολαριακή τιμή του,  θα αυξανόταν με 

τον ίδιο ρυθμό και στον ίδιο χρόνο με τον εγχώριο δείκτη τιμών των ΗΠΑ.  

o Αφετέρου, το πολύτιμο μέταλλο μπορεί να αποτελέσει αντισταθμιστικό 

παράγοντα απέναντι στις μεταβολές της εξωτερικής αγοραστικής δύναμης του 

δολαρίου. Αν το μέταλλο παρείχε τέλεια εξωτερική αντιστάθμιση, η ονομαστική 

δολαριακή τιμή του, θα αυξανόταν με τον ίδιο ρυθμό και στον ίδιο χρόνο με την 

πτώση των μονάδων ξένου νομίσματος ανά δολάριο.  

 

Η ανάλυση επικεντρώνεται στην δεύτερη έννοια, με σκοπό να εκτιμήσει τον 

βαθμό στον οποίο ο χρυσός λειτουργεί σαν αντισταθμιστικός παράγοντας απέναντι 

στην εξωτερική αγοραστική δύναμη του δολαρίου. Τα δεδομένα αποτελούνται από 

1728 εβδομαδιαίες παρατηρήσεις στην τιμή του χρυσού, εκφρασμένη σε δολάρια και 

τις συναλλαγματικές ισοτιμίες στερλίνας / δολαρίου και γιέν / δολαρίου για την περίοδο 

από 08/01/1971 έως 20/02/2004 και χρησιμοποιήθηκε GARCH μοντέλο 

παλινδρόμησης καθώς και παραλλαγές του (conventional GARCH, threshold GARCH, 

exponential GARCH).   

Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τόσο στην περίπτωση της ισοτιμίας 

στερλίνας / δολαρίου όσο και στην περίπτωση γιέν / δολαρίου, ο χρυσός αποτελεί 

αντισταθμιστικό παράγοντα απέναντι στις μεταβολές συναλλαγματικών ισοτιμιών. Πιο 

συγκεκριμένα, ο χρυσός παρέχει αντιστάθμιση απέναντι στην εξωτερική αγοραστική 

δύναμη του δολαρίου καθώς η τιμή του ενισχύεται όταν το δολάριο διολισθαίνει έναντι 
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των υπολοίπων νομισμάτων. Η ένταση της αντιστάθμισης ποικίλει κατά την διάρκεια 

των 30 ετών που συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα.  

Ο χρυσός διατηρεί τον αντισταθμιστικό του ρόλο σε σχέση με το δολάριο καθώς 

είναι ομοιογενές περιουσιακό στοιχείο εν αντιθέσει με άλλα επενδυτικά περιουσιακά 

στοιχεία. Επιπρόσθετα, το μέταλλο εμπορεύεται συνεχώς στην ανοιχτή αγορά. Το 

γεγονός ότι η ένταση της αντιστάθμισης ποικίλει οφείλεται σε τρεις παράγοντες. 

Πρώτον, σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει η προσδοκία ότι οι διακυμάνσεις των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών θα είναι παροδικές. Η προσδοκία αυτή οδηγεί τους 

επενδυτές στην διατήρηση της σύνθεσης των χαρτοφυλακίων τους. Δεύτερον, σε 

ορισμένες περιπτώσεις η αντισταθμιστική ικανότητα του μετάλλου επηρεάζεται από 

μεταβολές στην μελλοντική προσφορά του, λόγω προβλημάτων που ενδεχομένως να 

αντιμετωπίζουν οι παραγωγικές χώρες. Τρίτον, η συμπεριφορά των επενδυτών απέναντι 

στον χρυσό επηρεάζεται από την στάση των κεντρικών τραπεζών και 

χρηματοοικονομικών οργανισμών που παρακρατούν μεγάλες ποσότητες αποθεμάτων. 

Όταν οι κυβερνήσεις προχωρούν σε μαζικές πωλήσεις αποθεμάτων προκαλείται 

μεταβλητότητα και ισχυρές πιέσεις στην τιμή του μετάλλου. Οι ανωτέρω παράγοντες 

επηρεάζουν την ένταση της αντιστάθμισης από περίοδο σε περίοδο.  

Σε έρευνα των Hillier et al. (2006) εξετάζεται η αντισταθμιστική ικανότητα των 

πολύτιμων μετάλλων (χρυσός, άργυρος, πλατίνα) σε σχέση με αποδόσεις 

χρηματιστηριακών δεικτών. Στην ανάλυση έγινε χρήση ημερήσιων παρατηρήσεων για 

την περίοδο από 01/01/1976 έως 01/04/2004 και συμπεριλαμβάνεται η περίοδος της 

ανόδου των τιμών στις αρχές δεκαετίας του ’80 και η περίοδος της ύφεσης αναφορικά 

με τις τιμές του μετάλλου κατά την διάρκεια της δεκαετίας του ’90. Οι παρατηρήσεις 

αφορούν spot τιμές χρυσού, πλατίνας και αργύρου, καθώς και τιμές δεικτών S&P και 

MSCI (EAFE). Η εμπειρική ανάλυση εκπονείται με την χρήση του τυπικού GARCH 

μοντέλου.  

Σε περιόδους οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας οι επενδυτές λαμβάνουν 

βραχυπρόθεσμες (short-term) κερδοσκοπικές θέσεις σε πολύτιμα μέταλλα προκειμένου 

να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο απέναντι στις αγορές μετοχών και ομολόγων. Στο 

επίκεντρο της ανάλυσης βρίσκονται οι βραχυπρόθεσμες κερδοσκοπικές μεταβολές στην 

τιμή του χρυσού και η διαφοροποιητικές ιδιότητες των μετάλλων στη σύνθεση 

χαρτοφυλακίων.       

Αναφορικά με τον δείκτη S&P οι ελαστικότητες των τιμών πολύτιμων 

μετάλλων ως προς τις αποδόσεις της αγοράς είναι σημαντικά αρνητικές. Το 
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αποτέλεσμα αυτό υποδεικνύει ότι από μια συνολική θεώρηση, τα τρία πολύτιμα 

μέταλλα αποτελούν πολύτιμα διαφοροποιητικά περιουσιακά στοιχεία όταν αποτελούν 

μέρος ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Εν τούτοις ο αντίκτυπος είναι μέτριος καθώς 

οι συντελεστές beta των πολύτιμων μετάλλων είναι αφενός αρνητικοί, αφετέρου όμως 

έχουν πολύ χαμηλές τιμές. Η διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου είναι καθοριστικής 

σημασίας για τους επενδυτές όταν οι μετοχικές αγορές αντιμετωπίζουν υψηλή αστάθεια 

και αρνητικές αποδόσεις. Κατά την διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, τα τρία 

πολύτιμα μέταλλα παρέχουν αξιοσημείωτα διαφοροποιητικά οφέλη στις ασταθείς 

αγορές όταν συμπεριλαμβάνονται σε μετοχικά χαρτοφυλάκια. Σε περιόδους υψηλού 

κινδύνου, οι τιμές των μετάλλων είναι αρνητικά συσχετιζόμενες με τις αποδόσεις των 

μετοχών. Η επένδυση σε πολύτιμα μέταλλα παρέχει αντισταθμιστικά οφέλη ειδικά σε 

περιόδους μεγάλης αστάθειας.  

Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που 

ενσωματώνουν μέτρια στάθμιση χρυσού, συμπεριφέρονται καλύτερα σε σχέση με 

χαρτοφυλάκια που απαρτίζονται μόνο από επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία. Τα 

τελευταία 25 έτη, η βέλτιστη στάθμιση του χρυσού σε διεθνή μετοχικά χαρτοφυλάκια 

αντιστοιχεί περίπου στο 9,5% της αξίας του χαρτοφυλακίου.  

Οι Aggarwal και Lucey (2007) μελέτησαν με την χρήση μοντέλου GARCH την 

βραχυχρόνια συμπεριφορά του χρυσού σχετικά με την ύπαρξη ψυχολογικών φραγμών 

σε διάφορες τιμές του μετάλλου. Σε θεωρητικό επίπεδο, επικρατεί η αντίληψη ότι 

υπάρχουν φραγμοί στην κατώτερη τιμή του μετάλλου στα επίπεδα των 300 και 400 

δολαρίων. Στην ανάλυση εξετάστηκαν διαφορετικά σύνολα δεδομένων. Πιο 

συγκεκριμένα εξετάστηκαν ημερήσιες παρατηρήσεις τιμών χρυσού από 02/01/1980 έως 

31/12/2000, ημερήσιες παρατηρήσεις τιμών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για 

την περίοδο από 02/01/1982 έως 28/11/2002 και παρατηρήσεις ανά 15 λεπτά για την 

περίοδο από 28/08/2001 έως 09/01/2003. Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδεικνύουν 

ότι υπάρχουν περιορισμένες ενδείξεις που στηρίζουν την ύπαρξη ψυχολογικών 

φραγμών στην τιμή του μετάλλου.  

 

4.1.4  Vector Autoregressive Models 

 

Η βραχυχρόνια σχέση μεταξύ του χρυσού και μεταβολών συναλλαγματικών 

ισοτιμιών έχει εξεταστεί με την χρήση μοντέλων Vector Autoregression (VAR). Η 

έρευνα των Dooley et al. (1995) υποστηρίζει ότι ειδικά shock που συμβαίνουν στις 



32 
Διπλωματική Εργασία: Κωνσταντίνος Χ. Λιουλιάκης 

 

οικονομίες των χωρών αντανακλώνται στις τιμές του χρυσού και οι μεταβολές στις 

τιμές του μετάλλου εξηγούν σε μεγάλο βαθμό τις διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες μεταξύ των χωρών. Στην εμπειρική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν μηνιαίες 

παρατηρήσεις για την περίοδο από τον Ιανουάριο του 1976 έως τον Δεκέμβριο του 

1990. Πιο συγκεκριμένα έγινε χρήση συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ δολαρίου 

ΗΠΑ και τριών κύριων νομισμάτων (Λίρα Αγγλίας, Γιέν Ιαπωνίας, Μάρκου 

Γερμανίας), συναλλαγματικής ισοτιμίας Μάρκου / Γιέν και τιμών χρυσού.  

Η ανάλυση αρχικά βασίστηκε στο μοντέλο VAR προκειμένου να εξεταστεί η 

βραχυχρόνια σχέση μεταξύ συναλλαγματικών ισοτιμιών και τιμής χρυσού με σκοπό να 

γίνει προσπάθεια πρόβλεψης της πορείας των συναλλαγματικών ισοτιμιών σε χρονικό 

ορίζοντα ενός έως δώδεκα μηνών. Στην πολύ βραχυχρόνια περίοδο των 6 μηνών δεν 

μπορούν να πραγματοποιηθούν ασφαλείς προβλέψεις. Η ανάλυση κάνει ένα βήμα 

παραπέρα μέσω ενός μοντέλου συνολοκλήρωσης με σκοπό να εξεταστεί η μακροχρόνια 

σχέση μεταξύ των οικονομικών μεγεθών. Στην μακροχρόνια περίοδο η σχέση μεταξύ 

των συναλλαγματικών ισοτιμιών και της τιμής του χρυσού είναι πολύ σημαντική. Η 

έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι μεταβολές στην τιμή του χρυσού εξηγούν σε 

μεγάλο βαθμό τις διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταξύ των κύριων 

νομισμάτων.  

 

4.1.5  Λοιπές Έρευνες Βραχυχρόνιας Σχέσης 

 

 Η βραχυχρόνια σχέση μεταξύ χρυσού και επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων 

και ο ρόλος του μετάλλου στη διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου μελετήθηκε στην έρευνα 

των Lucey et al. (2006) μέσω της προσέγγισης Μέσου – Διακύμανσης –Ασυμμετρίας 

(Mean – Variance – Skewness) με την χρήση του μοντέλου Polynomial Gold 

Programming. Οι συγγραφείς εξετάζουν τον ρόλο του χρυσού στην βέλτιστη 

τοποθέτηση των περιουσιακών στοιχείων σε ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο 

στο οποίο ο επενδυτής δεν ενδιαφέρεται μόνο για τον μέσο και την διακύμανση αλλά 

και για την ασυμμετρία των αποδόσεων. Τα δεδομένα καλύπτουν την περίοδο από τον 

Αύγουστο του 1988 έως τον Σεπτέμβριο του 2003 και περιλαμβάνουν εβδομαδιαίες, 

μηνιαίες και τριμηνιαίες παρατηρήσεις τιμών χρυσού και μεγάλων χρηματιστηριακών 

δεικτών. Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ενσωμάτωση της ασυμμετρίας 

στην επιλογή χαρτοφυλακίου προκαλεί μεταβολές στην σύνθεσή του. Ο ρόλος του 

πολύτιμου μετάλλου είναι πολύ σημαντικός στη δημιουργία βέλτιστου χαρτοφυλακίου. 
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Επίσης, όσο πιο βραχύς είναι ο χρονικός ορίζοντας της επένδυσης, τόσο μεγαλύτερος 

πρέπει να είναι ο αριθμός των περιουσιακών στοιχείων που συνθέτουν το 

χαρτοφυλάκιο προκειμένου να επιτευχθεί βελτιστοποίηση του.  

 Ο ρόλος του μετάλλου στην διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου εξετάζεται επίσης 

στην έρευνα των Michaud et al. (2006). Στην ανάλυση χρησιμοποιούνται μηνιαίες 

παρατηρήσεις τιμών χρυσού, δείκτη τιμών καταναλωτή και κρατικών ομολόγων ΗΠΑ 

καθώς και αποδόσεις διεθνών δεικτών και αποδόσεις δεικτών μεγάλης και μικρής 

κεφαλαιοποίησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδεικνύουν ότι ο χρυσός είναι 

στρατηγικής σημασίας περιουσιακό στοιχείο στην σύνθεση χαρτοφυλακίου. Η απόδοση 

του μετάλλου είναι ευαίσθητη σε γεωπολιτικές αλλαγές. Σε περιόδους σταθερότητας η 

τοποθέτηση μικρής ποσότητας σε επενδυτικά χαρτοφυλάκια είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. 

Επίσης, σε περιόδους κρίσης της οικονομίας ο χρυσός αποτελεί αντισταθμιστικό 

παράγοντα έναντι του κινδύνου. Το μέγεθος της τοποθέτησης εξαρτάται από τον βαθμό 

του κινδύνου. Η μικρή τοποθέτηση του μετάλλου έχει προφανή οφέλη σε χαμηλού 

ρίσκου χαρτοφυλάκια.   

 Τέλος, η βραχυχρόνια σχέση μεταξύ τιμών χρυσού και επιπέδου πληθωρισμού 

αναλύεται στην έρευνα του Blose (2010). Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται ο τρόπος με 

τον οποίο οι απροσδόκητες μεταβολές στον δείκτη τιμών καταναλωτή, επηρεάζει την 

τιμή του μετάλλου. Στην έρευνα γίνεται χρήση μηνιαίων χρονολογικών σειρών των 

τιμών χρυσού και δείκτη τιμών καταναλωτή για την περίοδο από τον Μάρτιο του 1988 

έως τον Φεβρουάριο του 2008. Η ανάλυση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι 

μεταβολές στην τιμή του μετάλλου δεν οφείλονται στις ανακοινώσεις και συνεπώς στις 

μεταβολές του δείκτη τιμών καταναλωτή. Συμπερασματικά, αν ένας επενδυτής έχει 

τέλεια προνοητικότητα και γνωρίζει ότι ο μελλοντικός πληθωρισμός θα είναι 

διαφορετικός με τις προσδοκίες της αγοράς, δεν μπορεί να δημιουργήσει κερδοσκοπική 

στρατηγική επενδύοντας στην αγορά χρυσού.    

 

4.2  Μακροχρόνια Σχέση Χρυσού και Χρηματοοικονομικών 

Μεγεθών 

 

 Η μακροχρόνια σχέση μεταξύ του πολύτιμου μετάλλου και των επενδυτικών 

περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών μεγεθών αναλύεται ακολούθως. Η εξέταση 

της μακροχρόνιας σχέσης βασίζεται κυρίως σε οικονομετρικά μοντέλα 
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συνολοκλήρωσης (Cointegration Models), σε Autoregressive Distributed Lag Models 

(ARDL) και Error Correction Models.  

 

4.2.1  Cointegration Methodology 

 

 Η έρευνα των Worthington και Pahlavani (2007) εξετάζει την ύπαρξη 

μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ χρυσού και πληθωρισμού με την μέθοδο της 

συνολοκλήρωσης. Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται η αντισταθμιστική ικανότητα του 

μετάλλου έναντι της αύξησης του γενικού επιπέδου τιμών στις ΗΠΑ. Η ανάλυση 

βασίζεται σε μηνιαίες παρατηρήσεις της τιμής του χρυσού εκφρασμένη σε δολάρια 

ΗΠΑ και της τιμής του δείκτη πληθωρισμού των ΗΠΑ. Λαμβάνονται υπόψη δείγματα 

δυο περιόδων. Η πρώτη υποπερίοδος περιλαμβάνει 734 παρατηρήσεις από τον 

Ιανουάριο του 1945 έως τον Φεβρουάριο του 2006 και η δεύτερη υποπερίοδος 

περιλαμβάνει 398 παρατηρήσεις από τον Ιανουάριο του 1973 έως τον Φεβρουάριο του 

2006. Η πρώτη περίοδος επηρεάζεται από την κατάρρευση του συστήματος σταθερών 

ισοτιμιών Bretton Woods, ενώ η δεύτερη λόγω της κατάρρευσης του εν λόγω 

συστήματος χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη αστάθεια στις τιμές.  

 Τα εμπειρικά αποτελέσματα δείχνουν ότι η μηδενική υπόθεση της μη 

συνολοκλήρωσης μεταξύ των οικονομικών μεταβλητών απορρίπτεται για τις υπό 

εξέταση περιόδους. Συνεπώς, διαφαίνεται ότι υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις για 

μακροχρόνια σταθερή σχέση μεταξύ τιμών χρυσού και πληθωρισμού στις ΗΠΑ. 

Μακροχρόνια η τιμή του μετάλλου και ο πληθωρισμός κινούνται προς την ίδια 

κατεύθυνση γεγονός που αποδεικνύει ότι ο χρυσός είναι αντισταθμιστικός παράγοντας 

έναντι του πληθωρισμού.  

 Αντίστοιχη έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους Wang et al. (2011) στην οποία 

αναλύεται η σχέση μεταξύ τιμής χρυσού και πληθωρισμού ΗΠΑ και Ιαπωνίας. Η 

χρονική περίοδος που καλύπτουν τα δεδομένα είναι μεταξύ Ιανουαρίου 1971 και 

Ιανουαρίου 2010 και οι παρατηρήσεις είναι μηνιαίες. Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν 

οι δείκτες τιμών καταναλωτή για τις ΗΠΑ και Ιαπωνία καθώς και η τιμή του μετάλλου 

εκφρασμένη σε γιεν και δολάρια. Πολλές από τις προηγούμενες έρευνες 

χρησιμοποίησαν γραμμικό μοντέλο προκειμένου να εξετάσουν την σχέση μεταξύ 

αποδόσεων χρυσού και πληθωρισμού. Η εν λόγω έρευνα λαμβάνει υπόψη της την μη 

γραμμική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών, καθώς οι πρόσφατες μελέτες δείχνουν 

ότι η σχέση είναι ασύμμετρη εξαιτίας των διακυμάνσεων των οικονομικών κύκλων. Η 
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ανάλυση αρχικά βασίζεται σε γραμμικά test συνολοκλήρωσης (Engle – Granger) και 

προχωράει με μη-γραμμικά test συνολοκλήρωσης και συγκεκριμένα με τις μεθόδους 

TAR (threshold autoregressive) και  MTAR (momentum threshold autoregressive).  

 Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο αντισταθμιστικός ρόλος του χρυσού 

έναντι του πληθωρισμού δεν είναι απόλυτος. Το κλειδί για την αποτελεσματικότητα της 

αντιστάθμισης είναι η επιλογή της κατάλληλης αγοράς την κατάλληλη χρονική 

περίοδο. Η δυναμική της αγοράς διαμορφώνει καθοριστικό ρόλο στην αντισταθμιστική 

ικανότητα του μετάλλου σε σχέση με τον πληθωρισμό. Σε αγορές χαμηλής δυναμικής 

οι αποδόσεις του χρυσού δε μπορούν να αντισταθμίσουν τον πληθωρισμό σε ΗΠΑ και 

Ιαπωνία. Αντιθέτως, σε αγορές υψηλής δυναμικής ο χρυσός είναι σε θέση να 

αντισταθμίσει την αύξηση του γενικού επιπέδου των τιμών στις ΗΠΑ, ενώ στην 

Ιαπωνία λόγω της ακαμψίας των τιμών η αντισταθμιστική ικανότητα του μετάλλου 

περιορίζεται σημαντικά. Οι επενδυτές πρέπει να επιλέξουν περιόδους υψηλής 

δυναμικής στην αγορά καθώς και στιγμές στις οποίες η τιμή του μετάλλου 

ανταποκρίνεται πιο γρήγορα από την αύξηση του επιπέδου των τιμών. Η επιλογή της 

αγοράς διαδραματίζει επίσης ουσιαστικό ρόλο. Αποτελεί ζήτημα καθοριστικής 

σημασίας για τους επενδυτές να αναγνωρίζουν αν η αγορά χαρακτηρίζεται από 

ακαμψία όσον αφορά στην προσαρμογή των τιμών.  

 Η χαμηλή σταυροειδής ελαστικότητα μεταξύ των δυο μεγεθών, η βραχυχρόνια 

ακαμψία προσαρμογής των τιμών μεταξύ χρυσού και δείκτη τιμών καταναλωτή, η 

αναποτελεσματικότητα των αγορών και η ασυμμετρία πληροφόρησης περιορίζουν την 

αντισταθμιστική ικανότητα του μετάλλου. Όταν η σταυροειδής ελαστικότητα είναι 

υψηλή, η αγορά είναι πλήρως ανταγωνιστική, οι τιμές χρυσού και δείκτη τιμών 

καταναλωτή προσαρμόζονται ταυτόχρονα και οι επενδυτές μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τον χρυσό για να αντισταθμίσουν τους κινδύνους που απορρέουν από 

τον αύξηση του γενικού επιπέδου τιμών.  

 Η μελέτη της μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ τιμής χρυσού και πληθωρισμού 

εξετάζεται επίσης από την έρευνα των Ghosh et al. (2004). Οι συγγραφείς 

χρησιμοποιούν μέση μηνιαία spot τιμή χρυσού εκφρασμένη σε δολάρια για την περίοδο 

μεταξύ Ιανουαρίου 1976 και Δεκεμβρίου 1999. Χρησιμοποιούν επίσης μηνιαίες 

παρατηρήσεις του δείκτη τιμών λιανικής των ΗΠΑ και του παγκοσμίου δείκτη τιμών 

καταναλωτή για την ίδια περίοδο. Η ανάλυση βασίστηκε στην μέθοδο της 

συνολοκλήρωσης και εξετάζεται η ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ ονομαστικής 

τιμής χρυσού και πληθωρισμού.  
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 Οι έλεγχοι συνολοκλήρωσης παρέχουν απτές αποδείξεις ότι ο δείκτης τιμών 

λιανικής στις ΗΠΑ και η ονομαστική τιμή του πολύτιμου μετάλλου συνδέονται πολύ 

ισχυρά στην μακροχρόνια περίοδο. Επίσης, η μακροχρόνια ελαστικότητα μεταξύ των 

δυο μεγεθών είναι ίση  με την μονάδα. Τα εν λόγω ευρήματα είναι συνεπή με την 

άποψη ότι ο χρυσός μακροχρόνια είναι αντισταθμιστικός παράγοντας έναντι του 

πληθωρισμού. Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η τιμή του χρυσού 

χαρακτηρίζεται από σημαντική βραχυχρόνια αστάθεια. Επίσης το πολύτιμο μέταλλο 

διατηρεί ικανότητες διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου όταν το beta είναι αρνητικό. Η 

διαφοροποιητική ικανότητα χάνεται και ο χρυσός είναι λιγότερο επιθυμητός στη 

σύνθεση χαρτοφυλακίου σε περιόδους που το beta λαμβάνει σχετικά υψηλές τιμές, 

καθώς η τιμή του μετάλλου ακολουθεί πτωτική τάση και η ζήτηση για επενδυτικούς 

σκοπούς μειώνεται.  

 Η αντίληψη ότι ο χρυσός μακροχρόνια αντισταθμίζει τον πληθωρισμό 

τεκμηριώνεται επιστημονικά από την έρευνα των Levin και Wright (2006). Η ανάλυση 

βασίστηκε σε μηνιαίες παρατηρήσεις για την περίοδο από τον Ιανουάριο του 1976 έως 

τον Μάιο του 2005. Η έρευνα βασίστηκε σε ένα πλήθος μεταβλητών όπως η τιμή του 

χρυσού, το γενικό επίπεδο τιμών των ΗΠΑ, το παγκόσμιο γενικό επίπεδο τιμών, ο 

πληθωρισμός των ΗΠΑ, ο παγκόσμιος πληθωρισμός, το παγκόσμιο εισόδημα, η 

συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου έναντι των βασικών νομισμάτων, το επιτόκιο 

μίσθωσης χρυσού, το beta του χρυσού, ασφάλιστρα πιστωτικού κινδύνου και ο 

πολιτικός κίνδυνος. Η στατιστική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για των καθορισμό 

των προσδιοριστικών παραγόντων της τιμής του μετάλλου είναι η παλινδρόμηση 

συνολοκλήρωσης.  

 Τα αποτελέσματα της συνολοκλήρωσης υποδεικνύουν ότι υφίσταται 

μακροχρόνια σχέση μεταξύ τιμής χρυσού και επιπέδου τιμών στις ΗΠΑ. Το επίπεδο 

τιμών και η τιμή του χρυσού κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση με στατιστικά 

σημαντικό τρόπο υποστηρίζοντας την άποψη ότι η αύξηση σε ποσοστό 1% του γενικού 

επιπέδου τιμών στις ΗΠΑ οδηγεί σε ίση αύξηση στην τιμή του χρυσού. Τα στοιχεία 

αυτά τεκμηριώνουν την άποψη ότι ο χρυσός λειτουργεί αντισταθμιστικά έναντι του 

πληθωρισμού.  

 Η έρευνα ταυτόχρονα με την εξέταση της μακροχρόνιας σχέσης, καταλήγει σε 

μια σειρά συμπερασμάτων που αφορούν την βραχυχρόνια σχέση μεταξύ του μετάλλου 

και των υπολοίπων οικονομικών μεγεθών. Πιο συγκεκριμένα υπάρχει στατιστικά 

σημαντική θετική σχέση μεταξύ μεταβολών της τιμής του χρυσού  και μεταβολών του 
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πληθωρισμού των ΗΠΑ και του πιστωτικού κινδύνου. Επίσης, υπάρχει στατιστικά 

σημαντική αρνητική σχέση μεταξύ μεταβολών της τιμής του χρυσού και μεταβολών 

στη συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου καθώς και μεταβολών στο επιτόκιο 

μίσθωσης του μετάλλου. Τέλος, δεν εμφανίζεται σχέση μεταξύ μεταβολών της τιμής 

του χρυσού και μεταβολών του παγκόσμιου πληθωρισμού, του παγκόσμιου 

εισοδήματος και του beta χρυσού.  

 

4.2.2  Error Correction Models 

 

 Ο ρόλος του χρυσού και των εμπορευμάτων στην χάραξη της νομισματικής 

πολιτικής που απορρέει λόγω της σχέσης μεταξύ τιμής χρυσού και πληθωρισμού 

εξετάζεται στην έρευνα των Mahdavi και Zhou (1997). Οι συγγραφείς αρχικά 

συγκρίνουν τις αποδόσεις του χρυσού και των εμπορευμάτων σαν καθοδηγητικούς 

δείκτες του ρυθμού πληθωρισμού. Στη συνέχεια εξετάζουν την πιθανότητα βελτίωσης 

πρόβλεψης του πληθωρισμού μελετώντας την ύπαρξη συνολοκλήρωσης μεταξύ χρυσού 

και επιπέδου τιμών μέσω μοντέλων συνολοκλήρωσης και ECM (Error Correction 

Model).  

 Στην ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν τριμηνιαία δεδομένα για τον δείκτη τιμών 

καταναλωτή, την τιμή κλεισίματος του χρυσού, του βιομηχανικού δείκτη Journal of 

Commerce Index (JoC Index), των ονομαστικών επιτοκίων κρατικών ομολόγων τριών 

μηνών και του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος των ΗΠΑ. Το δείγμα αφορά την 

περίοδο από το 1970 έως το 1994.  

 Ο καθοδηγητικός ρόλος του χρυσού και των εμπορευμάτων στην άσκηση 

νομισματικής πολιτικής εξαρτάται από τον βαθμό στον οποίο το πολύτιμο μέταλλο και 

τα εμπορεύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη του μελλοντικού 

πληθωρισμού. Εντούτοις, στην εν λόγω μελέτη δεν διαφαίνεται σαφής σχέση 

συνολοκλήρωσης μεταξύ τιμής χρυσού και δείκτη τιμών καταναλωτή για την 

εξεταζόμενη περίοδο. Εν συνεχεία, πραγματοποιείται εφαρμογή μοντέλου ECM με 

σκοπό την πρόβλεψη του πληθωρισμού. Η χρήση του όρου διόρθωσης σφάλματος δεν 

βελτιώνει σημαντικά την ακρίβεια στην πρόβλεψη του πληθωρισμού. Δεν υφίσταται 

δυνατότητα πρόβλεψης του πληθωρισμού μέσω της τιμής χρυσού καθώς η τιμή του 

πολύτιμου μετάλλου είναι βραχυπρόθεσμα πολύ ασταθής. Βάσει της εν λόγω έρευνας, 

ο ρόλος του χρυσού σαν αντισταθμιστικός παράγοντας έναντι του πληθωρισμού 

εμφανίζεται περιορισμένος. Συνεπώς, τα ευρήματα συνιστούν ότι η αντίληψη που 
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εμφανίζει τον χρυσό σαν καθοδηγητικό παράγοντα της νομισματικής πολιτικής είναι 

μάλλον άστοχη.      

 

4.2.3  Autoregressive Distributed Lag Models 

 

 Η μελέτη της μακροχρόνιας σχέσης ανάμεσα στον χρυσό και τα επενδυτικά 

περιουσιακά στοιχεία και διάφορα οικονομικά μεγέθη εξετάζεται από πολλούς 

ερευνητές με την τεχνική ARDL (Autoregressive Distributed Lag).  

Η έρευνα των Sari et al. (2010) εξετάζει τις ταυτόχρονες μεταβολές στις spot 

τιμές τεσσάρων πολύτιμων μετάλλων (χρυσός, άργυρος, πλατίνα και παλλάδιο), στην 

τιμή του πετρελαίου και στην συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου/ευρώ. Στην 

παγκόσμια οικονομία επικρατεί η αντίληψη ότι οι αυξήσεις της τιμής του χρυσού 

οδηγούν σε παράλληλες αυξήσεις στις τιμές των υπολοίπων πολύτιμων μετάλλων. 

Πολλοί οικονομολόγοι θεωρούν τον χρυσό σαν καθοδηγητή σχετικά με τις τιμές των 

μετάλλων. Παράλληλα, η αύξηση της τιμής του πετρελαίου προκαλεί ελλείψεις στην 

ενέργεια, γεγονός που επηρεάζει την παραγωγή πολύτιμων μετάλλων και συνεπώς την 

τιμή τους. Η έρευνα προσπαθεί να καθορίσει ποιο από τα εμπορεύματα οδηγεί την 

κούρσα των τιμών, καθώς η σχέση μεταξύ χρυσού και πετρελαίου αποτελεί ουσιαστικό 

παράγοντα για τον καθορισμό της τιμής όλων των εμπορευμάτων. Σημαντικό ρόλο 

αναλαμβάνει στην διαμόρφωση των τιμών και η συναλλαγματική ισοτιμία του 

δολαρίου σε σχέση με το ευρώ καθώς τόσο το πετρέλαιο όσο και τα πολύτιμα μέταλλα 

είναι εκφρασμένα παγκοσμίως σε δολάρια. Επίσης, οι επενδυτές αντιμετωπίζουν τον 

χρυσό σαν καταφύγιο όταν το δολάριο διολισθαίνει έναντι του ευρώ.  

Η έρευνα βασίστηκε σε ημερήσιες χρονολογικές σειρές για τις spot τιμές των 

τεσσάρων πολύτιμων μετάλλων, του πετρελαίου και της συναλλαγματικής ισοτιμίας 

δολαρίου/ευρώ για την περίοδο από 04/01/1999 έως 19/10/2007. Πραγματοποιήθηκε 

χρήση των προσεγγίσεων Generalized Variance Decomposition και Generalized 

Impulse Response προκειμένου να διερευνηθεί η επίδραση ενός τεχνητού shock στο 

εκτιμώμενο υπόδειγμα. Στην οικονομική θεωρία, η λειτουργία Impulse Response, 

περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η οικονομία αντιδράει με την πάροδο του χρόνου σε 

εξωγενή ερεθίσματα, που αποκαλούνται από τους οικονομολόγους shocks. 

Προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη συνολοκλήρωσης έγινε χρήση της προσέγγισης 

Bounds Testing Approach και η σχέση μεταξύ των οικονομικών μεταβλητών 

εξετάστηκε με την τεχνική Autoregressive Distributed Lag (ARDL).   
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Τα αποτελέσματα του ελέγχου ορίων δείχνουν ότι δεν υπάρχει συνολοκλήρωση 

μεταξύ των spot τιμών των πολύτιμων μετάλλων, του πετρελαίου και της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας. Συνεπώς, κανένα από τα εξεταζόμενα οικονομικά μεγέθη 

δεν καθοδηγεί τις τιμές μακροχρόνια, παρόλη την ισχυρή συσχέτιση μεταξύ πολύτιμων 

μετάλλων βραχυχρόνια. Η σχέση μεταξύ αποδόσεων χρυσού και πετρελαίου είναι 

αδύναμη και ασύμμετρη. Οι αποδόσεις του χρυσού δεν συσχετίζονται με τις αποδόσεις 

του πετρελαίου καθώς ο χρυσός εμφανίζει την μικρότερη αστάθεια σε σύγκριση με τα 

υπόλοιπα μέταλλα ενώ αντιθέτως το πετρέλαιο είναι εμπόρευμα με πολύ μεγάλη 

μεταβλητότητα. Αντιθέτως, η σχέση των αποδόσεων του χρυσού με τις αποδόσεις των 

υπολοίπων πολύτιμων μετάλλων και με την συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου/ευρώ 

είναι ισχυρή. Ο αντίκτυπος των μεταβολών της συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι 

ισχυρός στο χρυσό και στον άργυρο επειδή οι επενδυτές πωλούν δολάρια και 

αγοράζουν μέταλλα όταν το δολάριο διολισθαίνει και αντιστρόφως.  

 Αντίστοιχη έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους Hammoudeh et al. (2009) 

εξετάζοντας τις ταυτόχρονες μεταβολές στις τιμές τεσσάρων στρατηγικών 

εμπορευμάτων και πιο συγκεκριμένα του χρυσού, του πετρελαίου, του αργύρου και του 

χαλκού σε σχέση με τα επιτόκια και την συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου έναντι 

των βασικών νομισμάτων. Στην ανάλυση γίνεται χρήση ημερήσιων χρονολογικών 

σειρών με τις spot τιμές κλεισίματος των εμπορευμάτων για την περίοδο από τις 

02/01/1990 έως 01/05/2006. Το πετρέλαιο εμφανίζει την μεγαλύτερη μέση ετήσια 

απόδοση και ακολουθεί ο χαλκός ενώ ο χρυσός παρουσιάζει την μικρότερη μέση 

ετήσια απόδοση. Σε όρους αστάθειας, το πετρέλαιο εμφανίζει επίσης τις μεγαλύτερες 

διακυμάνσεις ακολουθούμενο από τον άργυρο, ενώ ο χρυσός παρουσιάζει την 

μικρότερη αστάθεια σε σύγκριση με τα υπόλοιπα εμπορεύματα.  

 Οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν την μεθοδολογία ARDL και την εφάρμοσαν 

διαδοχικά σε τρεις ομάδες εμπορευμάτων και χρηματοοικονομικών μεταβλητών. Η 

πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τις τιμές των εμπορευμάτων χωρίς τα επιτόκια και τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι οι τιμές του χρυσού, 

του αργύρου και του χαλκού αποτελούν κινητήριες δυνάμεις για την τιμή του 

πετρελαίου. Όταν συμβεί ένα shock στα πλαίσια της ανάλυσης Impulse Response 

Function στην οικονομία και οι τέσσερις τιμές μεταβάλλονται ταυτόχρονα, εντούτοις οι 

τιμές των μετάλλων προηγούνται της τιμής του πετρελαίου. Τα αποτελέσματα δεν 

υποστηρίζουν την άποψη ότι το πετρέλαιο είναι ο καθοδηγητής των τιμών και την 

άποψη ότι υπάρχει κινητήρια σχέση μεταξύ χρυσού και αργύρου. Όσο αφορά τη σχέση 
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χρυσού και πετρελαίου, το πολύτιμο μέταλλο επηρεάζει την απόδοση του πετρελαίου 

βραχυχρόνια και όχι μακροχρόνια.  

 Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τα πολύτιμα μέταλλα και τα επιτόκια των 

κρατικών ομολόγων. Ο σκοπός της εξέτασης είναι να αποδειχθεί ο βαθμός στον οποίο 

οι μεταβολές στις τιμές των εμπορευμάτων μπορούν να προκαλέσουν μελλοντική 

προσαρμογή στα επιτόκια. Τα αποτελέσματα των test καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι 

τα πολύτιμα μέταλλα αποτελούν κινητήριες δυνάμεις σχετικά με τα επιτόκια των 

ομολόγων σε επίπεδο σημαντικότητας 1%.  

 Η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει τα πολύτιμα μέταλλα, τα επιτόκια και τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες. Εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο η συναλλαγματική 

ισοτιμία του δολαρίου σε σχέση με τα βασικά νομίσματα είναι καθοριστικός 

παράγοντας της τιμής του χρυσού και αντίστροφα. Στην ανάλυση διαπιστώνεται ότι οι 

διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας επηρεάζουν την τιμή του χρυσού και 

αντίστροφα. 

 Συγκεντρωτικά, οι επενδυτές και οι νομισματικές αρχές οφείλουν να δώσουν 

υψηλή βαρύτητα στην συμπεριφορά του χρυσού όταν λαμβάνουν αποφάσεις. Η 

συμπεριφορά του μετάλλου είναι δυνατόν να τους δώσει ενδείξεις για την μελλοντική 

πορεία της συναλλαγματικής ισοτιμίας δολαρίου έναντι των κυρίων νομισμάτων. 

Επίσης, οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων οφείλουν να συμπεριλάβουν χρυσό και άργυρο 

σε χαρτοφυλάκια που ήδη περιλαμβάνουν πετρέλαιο και χαλκό προκειμένου να 

επιτύχουν υψηλή διαφοροποίηση.   

 Στον πίνακα 4.1 που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα συγκεντρωτικά 

συμπεράσματα του συνόλου της βιβλιογραφικής επισκόπησης.  
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Πίνακας 4.1: Συγκεντρωτική παρουσίαση αποτελεσμάτων βιβλιογραφικής επισκόπησης 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

A power GARCH 

examination of the gold 

market 

Tully,   

Lucey 

Έτος : 2007 

Περίοδος: 1984 – 2003 

Συχνότητα: Μηνιαίες παρατηρήσεις 

 

Τιμές χρυσού, ΣΜΕ (futures) χρυσού, 

ΣΙ GBP/USD, FTSE 100, τιμές 

πετρελαίου, S&P 500, UK και US 

CPI, δείκτης ανεργίας, T – Bills, 

δείκτης βιομηχανικής παραγωγής. 

 

Power GARCH Model  Η τιμή $ είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την τιμή του 

χρυσού.  

  Δεν υπάρχει στατιστική σχέση μεταξύ επιτοκίων και πληθωρισμού με τον 

χρυσό.  

  Η σχέση μεταξύ χρυσού και FTSE είναι αρνητική αλλά στατιστικά ασήμαντη.  

 

A short run pricing model 

for a speculative asset, 

tested with data from the 

gold bullion market 

Koutsouyiannis  

Έτος: 1983 

Περίοδος : 29/12/1979  - 31/03/1981 

Συχνότητα: Ημερήσιες παρατηρήσεις  

 

Τιμές χρυσού, αργύρου, πετρελαίου, 

επιτόκια ΗΠΑ, πληθωρισμός ΗΠΑ 

και δείκτης Dow Jones 

Ordinary Least Square (OLS) 

 

 Η τιμή του χρυσού είναι ευαίσθητη στον πληθωρισμό. 

 Η ανταπόκριση της τιμής του χρυσού στις μεταβολές επιτοκίων είναι χαμηλή. 

 Χαμηλή ελαστικότητα στην τιμή του χρυσού σε σχέση με τις μεταβολές στην 

τιμή του αργύρου. Ο χρυσός και ο άργυρος δεν αποτελούν στενά υποκατάστατα. 

 O βαθμός υποκατάστασης μετοχών και χρυσού δεν είναι ισχυρός. 

 Οι επενδυτές επηρεάζονται από της συνθήκες στην προσφορά και ζήτηση 

πετρελαίου. 

 Η μετάφραση στης ελαστικότητας του δείκτη πολιτικής έντασης και συνεπώς η 

μέτρησή της είναι πολύ δύσκολη. 

 

Diversifying with gold 

stocks  

Chua,   

Sick,  

Woodward  

Έτος: 1990 

Περίοδος: 09/1971 – 12/1988 

Συχνότητα: Μηνιαίες παρατηρήσεις 

 

Τιμές χρυσού, TSE Gold Index, S&P 

Gold Index και S&P 500.   

CAPM  Ο συντελεστής beta του χρυσού παραμένει σχεδόν 0 τις δεκαετίες ‘70 και ‘80 

 Ο συντελεστής beta των μετοχών χρυσού διπλασιάστηκε τις 2 δεκαετίες 

 Ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ μετοχών χρυσού και μετοχών S&P 

αυξήθηκε. 

 Ο χρυσός αποτελεί ουσιαστικής σημασίας επένδυση για διαφοροποίηση 

χαρτοφυλακίου. 

 Τα αποτελέσματα θέτουν υπό αμφισβήτηση το όφελος της διαφοροποίησης 

χαρτοφυλακίου με μετοχές χρυσού τουλάχιστον μακροχρόνια.   
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ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Do precious metals shine? 

An investment perspective 

Hillier,  

Draper,  

Faff  

Έτος : 2006 

Περίοδος: 01/01/1976 – 01/04/2004 

Συχνότητα: Ημερήσιες παρατηρήσεις 

 

Τιμές χρυσού, αργύρου, πλατίνας, 

S&P500 και δείκτη EAFE 

GARCH model 

 

 Χρυσός, άργυρος και πλατίνα παρέχουν αξιοσημείωτα διαφοροποιητικά οφέλη 

σε ασταθείς αγορές. (αρνητική συσχέτιση αποδόσεων πολύτιμων μετάλλων με 

αποδόσεις μετοχών) 

 Τα πολύτιμα μέταλλα έχουν αντισταθμιστική ικανότητα σε ασταθείς αγορές. 

 Η συμμετοχή μετάλλων σε χαρτοφυλάκια μειώνει τον συστηματικό κίνδυνο. 

Dynamics of oil price, 

precious metal prices and 

exchange rate 

Sari, 

Hammoudeh, 

Soytas  

Έτος: 2010 

Περίοδος: 04/01/1999 – 19/10/2007 

Συχνότητα: Ημερήσιες παρατηρήσεις 

 

Τιμές χρυσού, αργύρου, πλατίνας, 

παλλαδίου, πετρελαίου, ΣΙ USD/EUR 

 

VAR  Model 

ARDL Model 

 Δεν διαφαίνεται να υπάρχει μακροχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ τιμών 

πολύτιμων μετάλλων, πετρελαίου και ΣΙ.  

 Η σχέση μεταξύ χρυσού και πετρελαίου είναι αδύναμη και ασύμμετρη. 

 Ο χρυσός και το πετρέλαιο χρησιμοποιούνται με διαφορετικό τρόπο στην 

αντισταθμιστική στρατηγική.  

 Υφίσταται ισχυρή σχέση μεταξύ της τιμής χρυσού με τις τιμές των άλλων 

πολύτιμων μετάλλων.  

 Ο αρχικός αντίκτυπος από shock στην αγορά χρυσού, σβήνει γρήγορα στην 

αγορά πετρελαίου. 

Exchange rates, country 

specific shocks and gold 

Dooley,  

Isard,  

Taylor  

Έτος: 1995 

Περίοδος: 01/1976 – 12/1990 

Συχνότητα: Μηνιαίες παρατηρήσεις 

 

Τιμές χρυσού, ΣΙ USD/GBP, 

JPY/USD, DM/USD και DM/JPY, 

M1, επιτόκια, CPI, δείκτης 

βιομηχανικής παραγωγής 

VAR  Model  Η μακροχρόνια η σχέση μεταξύ ΣΙ και τιμής χρυσού είναι πολύ σημαντική 

 Εξετάζεται αν η γνώση της τιμής του χρυσού ενδυναμώνει την ικανότητα 

πρόβλεψης των ΣΙ.  

 Στην πολύ βραχυχρόνια περίοδο δεν υπάρχει ασφαλής πρόβλεψη.  

 Για πρόβλεψη 6 - 12 μήνες η εικόνα είναι διαφορετική.    

Forecasting the price of 

gold: a fundamental 

approach 

Baker, 

Van Tassel 

Έτος: 1985 

Περίοδος: 1973 – 1984 

Συχνότητα: Μηνιαίες παρατηρήσεις 

 

Τιμή χρυσού,  επιτοκίων,  

πληθωρισμού και τιμές 

εμπορευμάτων  

Ordinary Least Square (OLS) 

 

 Οι μεταβολές στην τιμή του χρυσού εξηγούνται από τις μεταβολές των τιμών 

εμπορευμάτων, τις μεταβολές του πληθωρισμού και τις μεταβολές της αξία του 

δολαρίου έναντι άλλων νομισμάτων. 

 Υπάρχει αντίστροφη σχέση μεταβολών στην  τιμή χρυσού και στο δολάριο. 

 Υπάρχει έλλειψη σημαντικής αρνητικής σχέσης μεταξύ επιτοκίων και 

μεταβολών στις τιμές του χρυσού. (γενικότερα επικρατεί η άποψη ότι υπάρχει 

συσχέτιση μεταξύ των 2 μεταβλητών). 
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ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Gold and commodity 

prices as leading 

indicators of inflation: 

tests of long-run 

relationship and predictive 

performance 

Mahdavi,  

Zhou  

Έτος: 1997 

Περίοδος: 1970 – 1994 

Συχνότητα: Τριμηνιαίες 

παρατηρήσεις 

 

Τιμές χρυσού, CPI, δείκτης JOCI, 3m 

T-Bills, RGDP 

Error Correction Model 

(ECM) Cointegration Tests 

 Δεν υφίσταται απόδειξη συσχέτισης μεταξύ CPI και τιμών χρυσού. 

 Δεν υπάρχει ικανοποιητική δυνατότητα πρόβλεψης της τιμής του χρυσού σαν 

συνέπεια της αστάθειας που επικρατεί στην αγορά του μετάλλου.  

 Ο ρόλος του χρυσού σαν αντισταθμιστικός παράγοντας έναντι του πληθωρισμού 

έχει περιοριστεί. 

 Η τιμή του μετάλλου, σαν καθοδηγητής της ασκούμενης  νομισματικής 

πολιτικής είναι άστοχη.  

 Οι τιμές των εμπορευμάτων εξυπηρετούν την καθοδήγηση της νομισματικής 

πολιτικής πιο αποδοτικά σε σύγκριση με τον χρυσό. 

Gold and gold stocks as 

investments for 

institutional portfolios 

Jaffe 

Έτος: 1989 

Περίοδος: 09/1971 – 06/1978 

Συχνότητα: Μηνιαίες παρατηρήσεις 

 

Τιμές χρυσού, αργύρου, μετοχών 

χρυσού του Toronto Stock Exchange, 

Α/Κ ASA και μετοχών χρυσού 

ορυχείων της Ν. Αφρικής 

CAPM  

 

 Η μεμονωμένη κατοχή χρυσού είναι επικίνδυνη ενώ η εισαγωγή του χρυσού σε 

ήδη διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια είναι πιθανό να μειώσει περισσότερο τον 

κίνδυνο. 

 Ύπαρξη χαμηλής συσχέτισης μεταξύ χρυσού και άλλων περιουσιακών 

στοιχείων.  

 Μη ύπαρξη συσχέτισης με μετοχές και ομόλογα  

 Αρνητική συσχέτιση με κρατικά ομόλογα. 

 Θετική συσχέτιση με άλλα πολύτιμα μέταλλα.  

 Θετική συσχέτιση με επίπεδο τιμών.  

 Ο χρυσός δεν είναι καλός παράγοντας αντιστάθμισης έναντι του πληθωρισμού. 

 5% συμμετοχή χρυσού σε χαρτοφυλάκια αυξάνει την απόδοση και μειώνει τον 

κίνδυνο. 

 10% συμμετοχή σε χαρτοφυλάκια οδηγεί σε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα 

Gold as a hedge against 

the dollar 

Capie, 

Mills, 

Wood 

Έτος: 2005 

Περίοδος: 08/01/1971 – 20/02/2004 

Συχνότητα: Εβδομαδιαίες 

παρατηρήσεις 

 

Τιμές χρυσού, ΣΙ GBP/USD, 

JPY/USD 

 

ARCH 

GARCH 

Threshold GARCH 

Exponential GARCH 

 Ο χρυσός υπήρξε αντισταθμιστικός παράγοντας απέναντι στο δολάριο ΗΠΑ τα 

τελευταία 30 έτη. 

 Ο βαθμός της αντιστάθμισης ποικίλει.  
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Gold as a strategic asset Richard 

Michaud, 

Robert 

Michaud,  

Pulvermacher 

Έτος: 2006 

Περίοδος: 01/1974 – 12/2005 

Συχνότητα: Μηνιαίες παρατηρήσεις 

 

Τιμές χρυσού, CPI, T-bills, ομόλογα 

ΗΠΑ, δείκτες μεγάλης και μικρής 

κεφαλαιοποίησης, διεθνείς δείκτες 

Morgan Stanley Capital Perspective 

και Europe Asia & Far East (EAFE). 

EM algorithm  

RE optimization 

(ενίσχυση του Markowitz 

MV Optimization) 

 Ο χρυσός αποτελεί στρατηγικής σημασίας περιουσιακό στοιχείο. 

 Είναι ευαίσθητος σε γεωπολιτικές αλλαγές.  

 Σε περιόδους σταθερότητας μικρή ποσότητα τοποθέτησης του μετάλλου σε 

χαρτοφυλάκια είναι πολύ χρήσιμη.  

 Σε περιόδους κρίσης αντισταθμίζει τον κίνδυνο.  

 Το μέγεθος της τοποθέτησης εξαρτάται από τον κίνδυνο.  

 Η μικρή τοποθέτηση έχει οφέλη σε χαμηλού ρίσκου χαρτοφυλάκια. 

 Για μεγάλου ρίσκου χαρτοφυλάκια είναι πιο δύσκολη η εξαγωγή 

συμπερασμάτων. 

 

Gold as an inflation hedge  Ghosh, 

Levin, 

MacMillan, 

Wright 

Έτος: 2004 

Περίοδος: 01/1976 – 12/1999 

Συχνότητα: Μηνιαίες παρατηρήσεις 

 

Τιμές χρυσού, USA Retail Price 

Index, IMF World Consumer Price 

Index. 

Cointegration Regression 

  

 

 Παρέχεται απόδειξη ότι το επίπεδο τιμών λιανικής στις ΗΠΑ και οι ονομαστικές 

τιμές χρυσού συνδέονται στην μακροχρόνια περίοδο. Τα ευρήματα είναι συνεπή 

με την άποψη ότι ο χρυσός είναι μακροχρόνια αντισταθμιστικός παράγοντας του 

πληθωρισμού.  

 Τα υψηλά επιτόκια μίσθωσης χρυσού πιέζουν τις τιμές του χρυσού μέσω της 

μείωσης ζήτησης χρυσού βραχυχρόνια. 

 Η διαφοροποιητική ικανότητα του χρυσού συνδέεται με αρνητικές τιμές που 

λαμβάνει ο συντελεστής beta. O χρυσός είναι λιγότερο επιθυμητός σε 

χαρτοφυλάκια σε περιόδους που ο συντελεστής beta του μετάλλου είναι 

υψηλός.  

 

Gold factor exposures in 

international asset pricing 

Davidson,  

Faff, 

Hillier 

Έτος: 2003 

Περίοδος: 01/1975 – 12/1994 

Συχνότητα: Μηνιαίες παρατηρήσεις 

 

Τιμές χρυσού και 34 βιομηχανικών 

δεικτών 

Ιntertemporal CAPM 

Generalized Method of 

Moments 

 

 Ιστορικά οι επενδυτές αναζητούν καταφύγιο από τον πληθωρισμό και την 

πολιτική αστάθεια στο χρυσό. 

 22 κλάδοι παρουσιάζουν ευαισθησία στην τιμή του χρυσού. 

 Ο χρυσός επηρεάζει τα χαρτοφυλάκια. Είναι χρήσιμος στη σύνθεση 

χαρτοφυλακίου. 

 Οι πραγματικές αποδόσεις του χρυσού ήταν αρνητικές τις δεκαετίες του ‘80 και 

’90.  
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Gold investment as an 

inflationary hedge: 

cointegration evidence 

with allowance for 

endogenous structural 

breaks 

Worthington,  

Pahlavani  

Έτος: 2007 

Α περίοδος: 01/1945 – 02/2006 

Β περίοδος: 01/1973 – 02/2006 

Συχνότητα: Μηνιαίες παρατηρήσεις   

 

Τιμές χρυσού και πληθωρισμού ΗΠΑ 

Cointegration Regression.  Μακροχρόνια υπάρχει σχέση μεταξύ της τιμής του χρυσού και του 

πληθωρισμού. 

  Η επένδυση σε χρυσό αποτελεί αντισταθμιστικό παράγοντα του πληθωρισμού 

τόσο στην μεταπολεμική περίοδο όσο και στην περίοδο μετά την δεκαετία του 

’70.   

Gold prices, cost of carry 

and expected inflation  

Blose 

Έτος: 2010 

Περίοδος: 03/1988 – 02/2008 

Συχνότητα: Μηνιαίες παρατηρήσεις 

 

Τιμές χρυσού και CPI ΗΠΑ 

Υπόδειγμα παλινδρόμησης  Οι μεταβολές στην τιμή του χρυσού δεν οφείλονται σε μεταβολές στις 

ανακοινώσεις του CPI.  

 Αν ένας επενδυτής έχει τέλεια προνοητικότητα και γνωρίζει ότι ο μελλοντικός 

πληθωρισμός θα είναι διαφορετικός από τις προσδοκίες της αγοράς, ο επενδυτής 

δεν μπορεί να δημιουργήσει κερδοσκοπική στρατηγική στην αγορά χρυσού. 

Προκειμένου να κερδοσκοπήσει πρέπει να επενδύσει στην αγορά ομολόγων.  

 Οι επενδυτές δεν μπορούν να καθορίσουν τις προσδοκίες πληθωρισμού της 

αγοράς εξετάζοντας την spot τιμή χρυσού. 

Gold stocks, the gold price 

and market timing 

 

Gwilym, 

Clare, 

Seaton,  

Thomas 

Έτος: 2011 

Περίοδος: 01/1983 – 09/2009 

Συχνότητα: Μηνιαίες παρατηρήσεις 

 

Τιμές χρυσού, τιμές δείκτη 

Philadelphia Gold and Silver Index 

και τιμές δείκτη NYSE Arca Gold 

BUGS index. 

CAPM   Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ μετοχών χρυσού και τιμής του μετάλλου. 

 Η ευαισθησία μεταξύ τιμών χρυσού και αποδόσεων μετοχών χρυσού μειώθηκε 

σημαντικά τα τελευταία χρόνια καθώς η τιμή του μετάλλου ενισχύθηκε 

σημαντικά. 

 

International portfolio 

formation, skewness and 

the role of gold 

Lucey, 

Poti, 

Tully 

Έτος: 2006 

Περίοδος:08/1988 – 09/2003 

Συχνότητα: Εβδομαδιαίες, Μηνιαίες 

και Τριμηνιαίες παρατηρήσεις 

 

Τιμές χρυσού και χρηματιστηριακοί 

δείκτες 

Polynomial Goal 

Programming.  

 Η επιλογή των περιουσιακών στοιχείων στη σύνθεση χαρτοφυλακίου είναι πολύ 

σημαντική.  

 Όσο πιο σύντομος είναι ο επενδυτικός ορίζοντας, τόσο περισσότερα 

περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται για την βελτιστοποίηση του 

χαρτοφυλακίου. 

 Ο χρυσός διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη δημιουργία βέλτιστου 

χαρτοφυλακίου.  
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Is Gold a hedge or a safe 

haven? An analysis of 

stocks, bonds and gold 

Baur, 

Lucey  

Έτος: 2010 

Περίοδος: 30/11/1995 – 30/11/2005 

Συχνότητα: Ημερήσιες παρατηρήσεις 

 

Τιμές χρυσού και τιμές δεικτών 

MSCI. 

GARCH model  Ο χρυσός αποτελεί ασφαλές καταφύγιο στις αγορές μετοχών, όχι όμως και 

ομολόγων. 

 Ο χρυσός είναι ασφαλές καταφύγιο βραχυχρόνια για διάστημα 15 ημερών.  

 Οι επενδυτές αγοράζουν χρυσό σε ημέρες με αρνητικές αποδόσεις (shocks), και 

πουλούν όταν οι αγορές κερδίζουν εμπιστοσύνη και η αστάθεια είναι 

χαμηλότερη.  

Is gold a safe haven? 

International evidence 

Baur, 

McDermott  

Έτος: 2010 

Περίοδος: 02/03/1979 – 02/03/2009 

Συχνότητα: Ημερήσιες, Εβδομαδιαίες 

και Μηνιαίες παρατηρήσεις 

 

Τιμές χρυσού και αποδόσεις 53 

μετοχών του world index. 

 

GARCH model Περίοδος κρίσης 10/1987 

 Αδύναμο ασφαλές καταφύγιο για τις περισσότερες χώρες. 

 Ισχυρό καταφύγιο για ΗΠΑ, Καναδά. 

Ασιατική κρίση 10/1997 

 Ο χρυσός δεν ήταν ασφαλές καταφύγιο στην Ασιατική κρίση. 

Παγκόσμια κρίση 2008. 

 Ισχυρό καταφύγιο για Ευρώπη και ΗΠΑ. 

 Καταφύγιο για Βραζιλία, Καναδά και Ινδία. 

 Δεν έχει ιδιότητες καταφυγίου για υπόλοιπες χώρες  & Αυστραλία. 

Precious metals and 

inflation 

Taylor  

Έτος: 1998 

Α περίοδος: 01/1914 – 12/1937 

Β περίοδος: 01/1988 – 04/1996 

Συχνότητα: Μηνιαίες παρατηρήσεις 

 

Τιμές χρυσού, αργύρου, πλατίνας, και 

παλλαδίου. 

Ordinary Least Square (OLS) 

Least Absolute Deviations 

(LAD) 

Huber M – Estimation 

ML estimation   

 

 OLS: Βραχυχρόνια ο χρυσός είναι μερικώς αντισταθμιστικός παράγοντας του 

πληθωρισμού. Το ασήμι και τα υπόλοιπα μέταλλα δεν είναι αντισταθμιστικοί 

παράγοντες.  

 LAD: Ο χρυσός και το ασήμι είναι πλήρως αντισταθμιστικοί παράγοντες.  

 Huber M: Ο χρυσός και το ασήμι δεν είναι αντισταθμιστικοί παράγοντες του 

πληθωρισμού. 

Psychological barriers in 

gold prices? 

Aggarwal, 

Lucey 

Έτος: 2007 

Α περίοδος: 02/01/1980 – 31/12/2000 

Β περίοδος: 02/01/1982 – 28/11/2002 

Συχνότητα: Ημερήσιες παρατηρήσεις 

 

Γ περίοδος: 28/08/2001 – 09/01/2003 

Συχνότητα: Παρατηρήσεις ανά 15 

λεπτά  

 

GARCH model  

 

 To άρθρο εξετάζει την ύπαρξη ψυχολογικών φραγμών σε διάφορες τιμές του 

χρυσού. 

 Υπάρχει μόνο μικρή απόδειξη που υποστηρίζει την ύπαρξη ψυχολογικών 

φραγμών (περιορισμένες ενδείξεις). 
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Relationships among 

strategic commodities and 

with financial variables: a 

new look 

Hammoudeh, 

Sari, 

Ewing 

Έτος: 2009 

Περίοδος: 02/01/1990 – 01/05/2006 

Συχνότητα: Ημερήσιες παρατηρήσεις 

 

Τιμές χρυσού, πετρελαίου, αργύρου, 

χαλκού, ΣΙ USD έναντι βασικών 

νομισμάτων, US 3M T – Bills. 

 

 

  

ARDL Model 

  

 Ο χρυσός ασκεί την μεγαλύτερη καθοδήγηση στην τιμή του δολαρίου ΗΠΑ.  

 Οι επενδυτές και οι νομισματικές αρχές πρέπει να δώσουν υψηλή βαρύτητα στο 

χρυσό όταν λαμβάνουν αποφάσεις. Μπορούν να λάβουν ενδείξεις για την 

μελλοντική πορεία του δολαρίου έναντι  των κύριων νομισμάτων.  

 Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων οφείλουν να συμπεριλάβουν χρυσό και ασήμι 

σε χαρτοφυλάκια που περιλαμβάνουν πετρέλαιο και χαλκό.  

 

Short-run and long-run 

determinants of the price 

of gold  

Levin, 

Wright 

Έτος: 2006 

Περίοδος: 01/1976 – 05/2005 

Συχνότητα: Μηνιαίες παρατηρήσεις 

 

Τιμές χρυσού, πληθωρισμού ΗΠΑ, 

και πληθωρισμού εθνικών οικονομιών 

 

 

 

Cointegration Regression  

 

Μακροχρόνια σχέση:  

 Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ τιμής χρυσού και επιπέδου τιμών ΗΠΑ. 

 1% αύξηση στο επίπεδο τιμών οδηγεί σε 1% αύξηση στην τιμή χρυσού. 

 Απαιτούνται 5 έτη για να περιοριστεί κατά 2/3 η απόκλιση από την 

μακροχρόνια σχέση τιμής χρυσού και επιπέδου τιμών, που προκαλείται από 

shock στη βραχυχρόνια περίοδο. 

 

 

Βραχυχρόνια σχέση: 

 Ο πληθωρισμός των ΗΠΑ και ο παγκόσμιος πληθωρισμός αυξάνουν τιμή και 

ζήτηση χρυσού. 

 Η αύξηση του παγκοσμίου εισοδήματος αυξάνει την τιμή και ζήτηση χρυσού. 

 Η διολίσθηση του δολαρίου αυξάνει την τιμή χρυσού. 

 Η αύξηση στα πραγματικά επιτόκια συμπιέζει ζήτηση και τιμή. 

 Η αύξηση στον πιστωτικό κίνδυνο αυξάνει ζήτηση και τιμή. 

 Η ζήτηση για χρυσό με σκοπό να μειώσει την αστάθεια χαρτοφυλακίου είναι 

υψηλή σε περιόδους μου ο συντελεστής beta του μετάλλου είναι αρνητικός. 

 Η ζήτηση και τιμή χρυσού αυξάνονται σε περίοδο πολιτικής κρίσης. 
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The price of gold and the 

exchange rate  

Sjaastad, 

Scacciavillani 

Έτος: 1996 

Περίοδος: 01/1982 – 12/1990 

Συχνότητα: Ημερήσιες παρατηρήσεις 

 

Τιμές χρυσού, τιμές ΣΜΕ χρυσού, ΣΙ 

DM/USD, GBP/USD και JPY/USD. 

 

  

Ordinary Least Square (OLS) 

 

 Την παγκόσμια αγορά χρυσού κυριαρχούσαν τα Ευρωπαϊκά νομίσματα. 

Πραγματικές ανατιμήσεις και διολισθήσεις των νομισμάτων έχουν σοβαρές 

επιπτώσεις στην τιμή του χρυσού. 

 Παρόλο που ο χρυσός εκφράζεται σε  δολάριο ΗΠΑ, το δολάριο είχε μικρότερη 

επιρροή στην τιμή του χρυσού.  

 Οι κυριότερες παραγωγικές χώρες έχουν αμελητέα επιρροή στην παγκόσμια 

τιμή του χρυσού. 

 Ο χρυσός παραμένει μέσο αποθήκευσης αξίας καθώς ο παγκόσμιος 

πληθωρισμός αυξάνει την ζήτηση για χρυσό.  

 Τα στοιχεία αποδεικνύουν την υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς για την 

διεθνή αγορά χρυσού την εξεταζόμενη περίοδο. 

 Οι κυμαινόμενες ΣΙ έχουν επιδεινώσει την αστάθεια στην παγκόσμια αγορά 

χρυσού.    

 

 

 

 

 

The price of gold and the 

exchange rates: once again 

Sjaastad 

Έτος: 2008 

Περίοδος: 01/1991 – 06/2004 

Συχνότητα: Ημερήσιες παρατηρήσεις 

 

Τιμές χρυσού, τιμές ΣΜΕ χρυσού, ΣΙ 

DM/USD, GBP/USD, JPY/USD και 

EUR/USD. 

 

Ordinary Least Square (OLS) 

 

 Οι έλεγχοι υποστηρίζουν την υπόθεση αποτελεσματικότητας της αγοράς. 

 Την δεκαετία του ’90 και τις αρχές του 2000 το δολάριο εμφανίζεται να είναι 

κυρίαρχο μαζί με το γιεν στην αγορά χρυσού.  

 Οι κυριότερες παραγωγικές χώρες έχουν αμελητέα επιρροή στην παγκόσμια 

τιμή του χρυσού. 

 Ο χρυσός δεν παραμένει μέσο αποθήκευσης αξίας απέναντι στον παγκόσμιο 

πληθωρισμό όπως δείχνει η προηγούμενη έρευνα.  

 

 

 

 



49 
Διπλωματική Εργασία: Κωνσταντίνος Χ. Λιουλιάκης 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Time and place where 

gold acts as an inflation 

hedge: an application of 

long-run and short-run 

threshold model 

Wang,   

Lee, 

Nguyen Thi 

Έτος: 2011 

Περίοδος: 01/1971 – 01/2010 

Συχνότητα: Μηνιαίες παρατηρήσεις 

 

Τιμές χρυσού και πληθωρισμός ΗΠΑ 

και Ιαπωνίας 

Cointegration Regression 

Error Correction Model 

 

 Ο αντισταθμιστικός ρόλος του χρυσού δεν ισχύει απόλυτα. 

 Το κλειδί για την αντιστάθμιση είναι η επιλογή της κατάλληλης αγοράς την 

κατάλληλη στιγμή. 

 Οι επενδυτές οφείλουν να επιλέξουν περίοδο υψηλής δυναμικής όταν οι τιμές 

του χρυσού αυξάνονται γρηγορότερα από τον ρυθμό πληθωρισμού. 

 Οι επενδυτές πρέπει να αναγνωρίσουν αν η αγορά χαρακτηρίζεται από ακαμψία 

τιμών.  

 Η χαμηλή σταυροειδής ελαστικότητα, η ανεπαρκής προσαρμογή τιμών, η 

βραχυχρόνια ακαμψία προσαρμογής τιμών μεταξύ χρυσού και CPI, η 

αναποτελεσματικότητα των αγορών και η ασυμμετρία πληροφόρησης 

περιορίζουν την αντισταθμιστική ικανότητα του χρυσού . 

 Όταν η σταυροειδής ελαστικότητα είναι υψηλή, η αγορά είναι πλήρως 

ανταγωνιστική, οι τιμές χρυσού και CPI προσαρμόζονται ταυτόχρονα και δεν 

υφίσταται βραχυχρόνια ακαμψία προσαρμογής τιμών, οι επενδυτές μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τον χρυσό σαν αντισταθμιστικό παράγοντα έναντι του 

πληθωρισμού.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

5.1  Οικονομική Θεωρία Ανάλυσης 

 

 Στην παρούσα ανάλυση εξετάζεται η σχέση μεταξύ αποδόσεων χρυσού σε 

σύγκριση με αποδόσεις δυο εμπορευμάτων (ασήμι και πετρέλαιο), τριών 

χρηματιστηριακών δεικτών (Dow Jones, Nasdaq και Standard & Poor’s 500) και τριών 

συναλλαγματικών ισοτιμιών (Στερλίνα / Δολάριο, Γιεν / Δολάριο και Ευρώ / Δολάριο).   

 Η ανάλυση βασίζεται στο υπόδειγμα γενικευμένης αυτοπαλίνδρομης υπό 

συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας ή υπόδειγμα GARCH (Generalized Autoregressive 

Conditional Heteroskedasticity), καθώς και σε δυο παραλλαγές του, τα υποδείγματα 

EGARCH (Exponential GARCH) και TGARCH (Threshold GARCH).  

 Βασική υπόθεση της γραμμικής παλινδρόμησης είναι ότι οι τιμές του 

διαταρακτικού όρου (σφάλματα) ut είναι τυχαίες μεταβλητές που κατανέμονται με μέσο 

το μηδέν και με σταθερή διακύμανση σ
2
 για όλες τις τιμές του t. Επίσης, γίνεται η 

υπόθεση ότι οι τιμές του διαταρακτικού όρου δεν παρουσιάζουν αυτοσυσχέτιση, 

δηλαδή η συνδιακύμανση τους είναι μηδέν και οι ερμηνευτικές μεταβλητές δεν είναι 

στοχαστικές. Η υπόθεση ότι η διακύμανση του διαταρακτικού όρου είναι σταθερή είναι 

γνωστή ως ομοσκεδαστικότητα.  Όταν δεν ισχύει η εν λόγω υπόθεση, υπάρχει 

ετεροσκεδαστικότητα στις τιμές του διαταρακτικού όρου, δηλαδή οι τυχαίες 

μεταβλητές έχουν διαφορετική διακύμανση.  

 Συνήθως, η αυτοσυσχέτιση είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται στις 

χρονολογικές σειρές ενώ η ετεροσκεδαστικότητα παρουσιάζεται κυρίως σε 

διαστρωματικά δεδομένα. Εντούτοις, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η 

ετεροσκεδαστικότητα εμφανίζεται όταν γίνεται χρήση χρονολογικών σειρών στην 

οικονομική ανάλυση. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ετεροσκεδαστικότητα όταν η 

διακύμανση των τιμών του διαταρακτικού όρου είναι συνάρτηση των τιμών με χρονική 

υστέρηση (Χρήστου, 2007).  

 

5.1.1  Υπόδειγμα ARCH 

 

 Tο υπόδειγμα αυτοπαλίνδρομης υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας ή υπόδειγμα 

ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) γράφεται: 
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Υt = β1 + β2Χ2t + … + βkXkt + ut,  ut ~ N(0, σt
2
)    (9.1) 

 

 Στο υπόδειγμα η διακύμανση του διαταρακτικού όρου δεν αποτελεί συνάρτηση 

των ερμηνευτικών μεταβλητών αλλά μεταβάλλεται διαχρονικά και η μεταβολή 

σχετίζεται με το πόσο ευμετάβλητος ήταν ο διαταρακτικός όρος στο πρόσφατο 

παρελθόν. Συνεπώς, εμφανίζεται ετεροσκεδαστικότητα καθώς η διακύμανση  του 

διαταρακτικού όρου εξαρτάται από την μεταβλητότητα των τιμών του παρελθόντος. 

Στην πιο απλή μορφή η διακύμανση του διαταρακτικού όρου εξαρτάται από την 

μεταβλητότητα των καταλοίπων της προηγούμενης περιόδου,  

 

όπου σt
2
 = α0 + α1 u

2
t-1       (9.2) 

 

Δηλαδή, η διακύμανση (σt
2
) του διαταρακτικού όρου είναι συνάρτηση της 

σταθεράς (α0) και του τετραγώνου της τιμής των καταλοίπων της προηγούμενης 

περιόδου (u
2
t-1). Η ανωτέρω σχέση ονομάζεται υπό συνθήκη διακύμανση του 

διαταρακτικού όρου (Χρήστου, 2007 ; Brooks, 2008).  

Το υπόδειγμα  μπορεί να επεκταθεί στην γενική του μορφή όπου η διακύμανση 

των καταλοίπων εξαρτάται από τις q υστερήσεις των τετραγώνων των καταλοίπων, 

δηλαδή, 

 

σt
2
 = α0 + α1 u

2
t-1 + α2 u

2
t-2 + … + αq u

2
t-q     (9.3) 

  

 Στην βιβλιογραφία, αντί να γίνεται η χρήση του όρου σt
2
 για την υπό συνθήκη 

διακύμανση, χρησιμοποιείται ο όρος ht, οπότε το υπόδειγμα μπορεί να αποτυπωθεί ως 

εξής: 

 

Υt = β1 + β2Χ2t + … + βkXkt + ut,  ut ~ N(0, σt
2
)    (9.4) 

ht = α0 + α1 u
2
t-1 + α2 u

2
t-2 + … + αq u

2
t-q     (9.5) 

 

5.1.2  Υπόδειγμα GARCH 

 

 Στο υπόδειγμα GARCH, η υπό συνθήκη διακύμανση εξαρτάται από τις χρονικές 

της υστερήσεις. Στη σχέση (9.3) η υπό συνθήκη διακύμανση σt
2
 είναι συνάρτηση των 

τιμών της με χρονική υστέρηση και λαμβάνει την εξής μορφή: 
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σt
2
 = α0 + α1 u

2
t-1 + α2 u

2
t-2 +  … + αq u

2
t-q + β1σ

2
t-1 +  

+ β2σ
2
t-2 + …+ βpσ

2
t-p       (9.6) 

 

Η σχέση (9,6) είναι η γενικευμένη αυτοπαλίνδρομη υπό συνθήκη 

ετεροσκεδαστικότητα (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) 

(Χρήστου, 2007). Για μεγάλες τιμές του p και q η εκτίμηση παρουσιάζει δυσκολίες και 

στην πράξη εξετάζεται η περίπτωση όπου q = p = 1, δηλαδή το υπόδειγμα GARCH 

(1,1) με την υπό συνθήκη διακύμανση να αποτυπώνεται ως εξής:  

 

σt
2
 = α0 + α1 u

2
t-1 + β1σ

2
t-1       (9.7) 

 

 Στο υπόδειγμα GARCH, ενώ η υπό συνθήκη διακύμανση (conditional variance) 

μεταβάλλεται, η διακύμανση (unconditional variance) είναι σταθερή και δίνεται από 

την σχέση: 

 

       (9.8) 

 

όπου  α1 + β < 1. 

 

o Όταν α1 + β ≥ 1 η διακύμανση του ut δεν μπορεί να καθοριστεί και ονομάζεται 

«μη στάσιμη» διακύμανση.  

o Όταν α1 + β = 1 η διακύμανση του ut ονομάζεται «μοναδιαία ρίζα» και το 

υπόδειγμα ονομάζεται «ολοκληρωμένο» GARCH (Integrated GARCH ή 

IGARCH) (Brooks, 2008).   

 

5.1.3 Υπόδειγμα TGARCH 

 

 Τα υποδείγματα GARCH υποθέτουν ότι η μεταβλητότητα συμπεριφέρεται 

συμμετρικά στα θετικά και αρνητικά shock στην οικονομία. Εντούτοις, έχει 

υποστηριχθεί ότι ένα αρνητικό shock στην οικονομία είναι πιθανό να προκαλέσει 

μεγαλύτερη αστάθεια από ένα θετικό shock του ιδίου μεγέθους δημιουργώντας 

ασυμμετρία στις αποδόσεις των επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων. Τα μοντέλα GJR 

ή Threshold GARCH (TGARCH) και Exponential GARCH (EGARCH) αποτελούν 
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επεκτάσεις του υποδείγματος GARCH και εξετάζουν την ασυμμετρία των αποδόσεων 

των επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων στα θετικά και αρνητικά shock της 

οικονομίας.  

 Το υπόδειγμα GJR αποτελεί μια απλή επέκταση του μοντέλου GARCH με την 

προσθήκη ενός επιπλέον όρου για την μέτρηση πιθανής ασυμμετρίας. Η υπό συνθήκη 

διακύμανση προκύπτει ως εξής: 

 

σt
2
 = α0 + α1 u

2
t-1 + β1σ

2
t-1 + γ u

2
t-1 Ιt-1     (9.9) 

όπου Ιt-1 = 1 αν ut-1 < 0 και 

όπου Ιt-1 = 0 αν ut-1 ≥ 0 

 

 Ο ασύμμετρος όρος γ πρέπει να έχει θετικό πρόσημο (γ > 0) προκειμένου να 

υπάρχει αποτέλεσμα μόχλευσης και συνεπώς ασυμμετρία στις αποδόσεις. Γίνεται 

αντιληπτό ότι βασική προϋπόθεση για την μη – αρνητικότητα της υπό συνθήκη 

διακύμανσης είναι να ισχύον τα εξής: 

α0 > 0,  α1 >0,  β1 ≥ 0,  και  α1 + γ ≥ 0. 

Το υπόδειγμα εξακολουθεί να είναι αποδεκτό ακόμη και όταν γ < 0 με την 

προϋπόθεση ότι α1 + γ ≥ 0 (Brooks, 2008).  

   

5.1.4  Υπόδειγμα EGARCH 

 

 Το υπόδειγμα Exponential GARCH αποτελεί μια επιπλέον επέκταση του 

μοντέλου GARCH παρουσιάζοντας σημαντικά πλεονεκτήματα. Η υπό συνθήκη 

διακύμανση είναι της μορφής: 

 

   (9.10) 

 

Λόγω της χρήσης λογαρίθμου για την υπό συνθήκη διακύμανση, ακόμη και 

όταν οι επιμέρους παράμετροι έχουν αρνητικό πρόσημο, η υπό συνθήκη διακύμανση 

παραμένει θετική. Επίσης, αν η σχέση μεταξύ μεταβλητότητας και αποδόσεων είναι 

αρνητική, ο συντελεστής γ θα είναι επίσης αρνητικός (γ < 0) (Brooks, 2008).  
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5.2 Δεδομένα 

 

Η έρευνα βασίζεται κυρίως στην σύγκριση των αποδόσεων του χρυσού σε 

σχέση με τις αποδόσεις του αργύρου και του πετρελαίου, στην αντισταθμιστική 

ικανότητα του μετάλλου απέναντι στις αποδόσεις των χρηματιστηριακών δεικτών Dow 

Jones, Nasdaq και Standard & Poor’s  500 καθώς στην αντισταθμιστική ικανότητα του 

μετάλλου σε σχέση το δολάριο ΗΠΑ εξετάζοντας τις αποδόσεις συναλλαγματικών 

ισοτιμιών Στερλίνας / Δολαρίου, Γιέν / Δολαρίου και Ευρώ / Δολαρίου. 

Στην ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν εβδομαδιαίες χρονολογικές σειρές για την 

περίοδο από την 04/01/1980 έως 09/03/2012. Η τιμές του χρυσού αντλήθηκαν από την 

βάση δεδομένων του Παγκοσμίου Συμβουλίου Χρυσού (World Gold Council) και 

αφορούν τιμές όψεως (spot prices) κλεισίματος Παρασκευής εκφρασμένες σε δολάρια 

ΗΠΑ ανά ουγγιά. Οι τιμές του αργύρου αντλήθηκαν από την βάση δεδομένων του 

LBMA (The London Bullion Market Association) και αφορούν τιμές όψεως 

κλεισίματος Παρασκευής εκφρασμένες σε δολάρια ΗΠΑ ανά ουγγιά. Οι τιμές του 

πετρελαίου αντλήθηκαν από την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (Energy 

Information Administration – EIA) και αφορούν τιμές όψεως κλεισίματος Παρασκευής 

αργού πετρελαίου (West Texas Intermediate – WTI) εκφρασμένες σε δολάρια ανά 

βαρέλι. Οι τιμές του πετρελαίου καλύπτουν την περίοδο από 03/01/1896 έως 

09/03/2012. Οι τιμές των χρηματιστηριακών δεικτών Dow Jones, Nasdaq και Standard 

& Poor’s 500 αντλήθηκαν από την βάση δεδομένων του Yahoo Finance και αφορούν 

τιμές ανοίγματος Δευτέρας. Τέλος, οι τιμές των συναλλαγματικών ισοτιμιών Λίρας 

Αγγλίας, Γιέν Ιαπωνίας και Ευρώ έναντι του Δολαρίου ΗΠΑ αντλήθηκαν από την βάση 

δεδομένων του Συμβουλίου Διοικητών του Συστήματος Ομοσπονδιακής Τράπεζας των 

ΗΠΑ (Board of Governors of the Federal Reserve System) και αφορούν μεσημβρινές 

ισοτιμίες Παρασκευής όπως διαμορφώνονται στην αγορά της Νέας Υόρκης.  

  

 

5.3  Μεθοδολογία 

 

 Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στην εξέταση των αποδόσεων του χρυσού σε 

σχέση με τις αποδόσεις των εμπορευμάτων αργύρου και πετρελαίου, των αποδόσεων 

των χρηματιστηριακών δεικτών Dow Jones, Nasdaq και Standard & Poor’s 500 και των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών Στερλίνας / Δολαρίου, Γιέν / Δολαρίου και Ευρώ / 
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Δολαρίου. Στην ανάλυση πραγματοποιήθηκε χρήση των οικονομετρικών μοντέλων 

GARCH, EGARCH και TGARCH.  

 Στα διαγράμματα που ακολουθούν απεικονίζονται οι τιμές καθώς και οι 

αποδόσεις των υπό εξέταση οικονομικών μεταβλητών.  

 

Γράφημα 5.1: Τιμές και αποδόσεις χρυσού, αργύρου και πετρελαίου 

 

 

Γράφημα 5.2: Τιμές και αποδόσεις Dow Jones, Nasdaq και Standard & Poor’s 500 
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Γράφημα 5.3: Τιμές και αποδόσεις στερλίνας, γιεν και ευρώ έναντι του δολαρίου 

 

Στην ανάλυση προκειμένου να ερευνηθεί όσο το δυνατόν πληρέστερα ο 

αντισταθμιστικός ρόλος του μετάλλου έναντι των υπολοίπων οικονομικών μεταβλητών 

δημιουργήσαμε οκτώ επιμέρους υποδείγματα. Σε όλα τα υποδείγματα η απόδοση του 

χρυσού χρησιμοποιήθηκε σαν εξαρτημένη μεταβλητή, ενώ οι αποδόσεις των υπολοίπων 

οικονομικών μεταβλητών ως ανεξάρτητες σε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς που 

μπορούν να προκύψουν. Πιο συγκεκριμένα: 

 

o 1
ο
 Υπόδειγμα: Στο πρώτο υπόδειγμα χρησιμοποιήθηκαν δύο οικονομικές 

μεταβλητές. Την θέση της εξαρτημένης μεταβλητής έλαβε η απόδοση του 

χρυσού και την θέση της ανεξάρτητης καθεμία από τις αποδόσεις των 

υπολοίπων επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων ξεχωριστά. 

o 2
ο
 Υπόδειγμα: Στο δεύτερο υπόδειγμα χρησιμοποιήθηκαν τρεις οικονομικές  

μεταβλητές. Την θέση της εξαρτημένης έλαβε ο χρυσός, της πρώτης 

ανεξάρτητης ο άργυρος ενώ της δεύτερης ανεξάρτητης καθεμία από τις 

υπόλοιπες μεταβλητές ξεχωριστά (πετρέλαιο, χρηματιστηριακοί δείκτες και 

συναλλαγματικές ισοτιμίες). 

o 3
ο
 Υπόδειγμα: Στο τρίτο υπόδειγμα χρησιμοποιήθηκαν τρεις οικονομικές  

μεταβλητές. Την θέση της εξαρτημένης έλαβε ο χρυσός, της πρώτης 
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ανεξάρτητης το πετρέλαιο ενώ της δεύτερης ανεξάρτητης κάθε ένας από τους 

χρηματιστηριακούς δείκτες ή καθεμία από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 

ξεχωριστά.  

o 4
ο
 Υπόδειγμα: Στο τέταρτο υπόδειγμα χρησιμοποιήθηκαν τρεις οικονομικές 

μεταβλητές. Την θέση της εξαρτημένης έλαβε ο χρυσός, της πρώτης 

ανεξάρτητης καθένας από τους χρηματιστηριακούς δείκτες και της δεύτερης 

ανεξάρτητης καθεμία από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.  

o 5
ο
 Υπόδειγμα. Στο πέμπτο υπόδειγμα χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις οικονομικές 

μεταβλητές. Την θέση της εξαρτημένης έλαβε ο χρυσός, της πρώτης 

ανεξάρτητης ο άργυρος, της δεύτερης ανεξάρτητης το πετρέλαιο ενώ της τρίτης 

ανεξάρτητης κάθε ένας από τους χρηματιστηριακούς δείκτες ή καθεμία από τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες ξεχωριστά. 

o 6
ο
 Υπόδειγμα: Στο έκτο υπόδειγμα χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις οικονομικές 

μεταβλητές. Την θέση της εξαρτημένης έλαβε ο χρυσός, της πρώτης 

ανεξάρτητης ο άργυρος, της δεύτερης ανεξάρτητης καθένας από τους 

χρηματιστηριακούς δείκτες ενώ της τρίτης ανεξάρτητης καθεμία από τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες.  

o 7
ο
 Υπόδειγμα: Στο έβδομο υπόδειγμα χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις οικονομικές 

μεταβλητές. Την θέση της εξαρτημένης έλαβε ο χρυσός, της πρώτης 

ανεξάρτητης το πετρέλαιο, της δεύτερης ανεξάρτητης καθένας από τους 

χρηματιστηριακούς δείκτες και της τρίτης ανεξάρτητης καθεμία από τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες. 

o 8
ο
 Υπόδειγμα: Στο όγδοο υπόδειγμα χρησιμοποιήθηκαν πέντε οικονομικές 

μεταβλητές. Την θέση της εξαρτημένης έλαβε ο χρυσός, της πρώτης 

ανεξάρτητης ο άργυρος, της δεύτερης ανεξάρτητης το πετρέλαιο, της τρίτης 

ανεξάρτητης καθένας από τους χρηματιστηριακούς δείκτες και της τέταρτης 

ανεξάρτητης καθεμία από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

6.1  Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 

 

 Στην συνέχεια της έρευνας ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση των εμπειρικών 

αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι πίνακες αποτελεσμάτων για τα 

υποδείγματα που δημιουργήσαμε. Για κάθε ένα από τα  οκτώ υπόδειγμα, παραθέτουμε 

δύο επιμέρους πίνακες: 

 

o Στον πρώτο πίνακα παρουσιάζονται οι τιμές των Log Likelihood (Llik), Akaike 

Criterion (AIK) και Schwarz Criterion (BIC) των υποδειγμάτων GARCH, 

EGARCH και TGARCH.  

o Στον δεύτερο πίνακα παρουσιάζονται οι τιμές των συντελεστών των 

οικονομικών μεταβλητών (coefficients), οι τιμές των τυπικών αποκλίσεων 

(standard errors), η στατιστική σημαντικότητα καθώς και οι τιμές των 

συντελεστών a0, a1 και b1 για τα υποδείγματα GARCH, οι τιμές των 

συντελεστών ω, a, γ και b για τα υποδείγματα EGARCH και οι τιμές των 

συντελεστών a0, a1, b1 και γ για τα υποδείγματα TGARCH.  

 

Σημείωση 1: Οι τυπικές αποκλίσεις των συντελεστών εμφανίζονται μέσα στις αγκύλες 

κάτω από τις τιμές των συντελεστών.  

 

Σημείωση 2: Η στατιστική σημαντικότητα των οικονομικών μεταβλητών υποδηλώνεται 

με την χρήση αστερίσκων πλησίον των τιμών των οικονομικών μεταβλητών. Οι τρεις 

αστερίσκοι υποδεικνύουν στατιστική σημαντικότητα επιπέδου 1%, οι δυο αστερίσκοι 

στατιστική σημαντικότητα επιπέδου 5% και ο ένας αστερίσκος στατιστική 

σημαντικότητα επιπέδου 10%. Οι συντελεστές που δεν συνοδεύονται από αστερίσκους 

είναι στατιστικά μη σημαντικοί.  
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Πίνακας 6.1: Αποτελέσματα Llik, AIK, BIC, υποδείγματος 1 

 

Υπόδειγμα 1 GARCH EGARCH TGARCH 

    Αποδόσεις Χρυσού και Αργύρου 

   Log - Likelihood (Llik) 4580,568 4590,959 4583,323 

Akaike Criterion (AIC) -5,450349 -5,461536 -5,452439 

Schwarz Criterion (BIC) -5,434191 -5,442146 5,433050 

    Αποδόσεις Χρυσού και Πετρελαίου 

   Log - Likelihood (Llik) 3849,268 3500,924 3499,299 

Akaike Criterion (AIC) -5,101418 -5,117019 -5,114640 

Schwarz Criterion (BIC) -5,094267 -5,094092 -5,091713 

    Αποδόσεις Χρυσού και Dow Jones 

   Log - Likelihood (Llik) 4109,430 4123,524 4115,378 

Akaike Criterion (AIC) -4,889136 -4,904734 -4,895030 

Schwarz Criterion (BIC) -4,872978 -4,885344 -4,875640 

    Αποδόσεις Χρυσού και Nasdaq  

   Log - Likelihood (Llik) 4106,990 4120,590 4113,253 

Akaike Criterion (AIC) -4,886230 -4,901239 -4,892499 

Schwarz Criterion (BIC) -4,870071 -4,881849 -4,873109 

    Αποδόσεις Χρυσού και S&P500 

   Log - Likelihood (Llik) 4108,451 4123,524 4114,475 

Akaike Criterion (AIC) -4,887971 -4,904734 -4,893955 

Schwarz Criterion (BIC) -4,871812 -4,885344 -4,874565 

    Αποδόσεις Χρυσού και ΣΙ GBP/USD 

   Log - Likelihood (Llik) 4160,890 4174,046 4166,494 

Akaike Criterion (AIC) -4,950434 -4,964915 -4,955919 

Schwarz Criterion (BIC) -4,934276 -4,945525 -4,936529 

    Αποδόσεις Χρυσού και ΣΙ JPY/USD 

   Log - Likelihood (Llik) 4131,540 4148,648 4140,222 

Akaike Criterion (AIC) -4,915474 -4,934661 -4,924624 

Schwarz Criterion (BIC) -4,899315 -4,915271 -4,905234 

    Αποδόσεις Χρυσού και ΣΙ EUR/USD 

   Log - Likelihood (Llik) 1657,503 1664,209 1663,648 

Akaike Criterion (AIC) -4,810781 -4,827391 -4,825757 

Schwarz Criterion (BIC) -4,777794 -4,787808 -4,786174 
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Πίνακας 6.2: Αποτελέσματα Llik, AIK, BIC, υποδείγματος 2 

Υπόδειγμα 2 GARCH EGARCH TGARCH 

    Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου και 

Πετρελαίου 

   Log - Likelihood (Llik) 3799,748 3809,952 3805,402 

Akaike Criterion (AIC) -5,554536 -5,568011 -5,561350 

Schwarz Criterion (BIC) -5,531609 -5,541263 -5,534602 

    Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου και  

Dow Jones 

   Log - Likelihood (Llik) 4584,651 4594,341 4586,889 

Akaike Criterion (AIC) -5,454022 -5,464373 -5,455497 

Schwarz Criterion (BIC) -5,434632 -5,441751 -5,432875 

    Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου και Nasdaq 

   Log - Likelihood (Llik) 4582,207 4591,967 4584,496 

Akaike Criterion (AIC) -5,451110 -5,461546 -5,452645 

Schwarz Criterion (BIC) -5,431720 -5,438924 -5,430024 

    Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου και S&P500 

   Log - Likelihood (Llik) 4583,999 4593,519 4586,154 

Akaike Criterion (AIC) -5,453244 -5,463394 -5,454620 

Schwarz Criterion (BIC) -5,433855 -5,440773 -5,431999 

    Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου και ΣΙ 

GBP/USD 

   Log - Likelihood (Llik) 4620,259 4629,590 4622,483 

Akaike Criterion (AIC) -5,496438 -5,506361 -5,497895 

Schwarz Criterion (BIC) -5,477048 -5,483739 -5,475273 

    Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου και ΣΙ 

JPY/USD 

   Log - Likelihood (Llik) 4601,893 4611,502 4605,670 

Akaike Criterion (AIC) -5,474560 -5,484815 -5,477868 

Schwarz Criterion (BIC) -5,455170 -5,462193 -5,455246 

    Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου και ΣΙ 

EUR/USD 

   Log - Likelihood (Llik) 1813,488 1816,889 1814,912 

Akaike Criterion (AIC) -5,261975 -5,268964 -5,263208 

Schwarz Criterion (BIC) -5,222391 -5,222783 -5,217027 
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Πίνακας 6.3: Αποτελέσματα Llik, AIK, BIC, υποδείγματος 3 

Υπόδειγμα 3 GARCH EGARCH TGARCH 

    Αποδόσεις Χρυσού, Πετρελαίου και Dow 

Jones 

   Log - Likelihood (Llik) 3495,291 3507,746 3504,403 

Akaike Criterion (AIC) -5,108772 -5,125543 -5,120648 

Schwarz Criterion (BIC) -5,085845 -5,098795 -5,093900 

    Αποδόσεις Χρυσού, Πετρελαίου και Nasdaq 

   Log - Likelihood (Llik) 3489,915 3502,077 3499,685 

Akaike Criterion (AIC) -5,100900 -5,117244 -5,113740 

Schwarz Criterion (BIC) -5,077973 -5,090496 -5,086993 

    Αποδόσεις Χρυσού, Πετρελαίου και S&P500 

   Log - Likelihood (Llik) 3493,665 3505,749 3502,807 

Akaike Criterion (AIC) -5,106391 -5,122619 -5,118312 

Schwarz Criterion (BIC) -5,083465 -5,095872 -5,091564 

    Αποδόσεις Χρυσού, Πετρελαίου και ΣΙ 

GBP/USD 

   Log - Likelihood (Llik) 3517,731 3529,378 3525,864 

Akaike Criterion (AIC) -5,141627 -5,157215 -5,152070 

Schwarz Criterion (BIC) -5,118700 -5,130467 -5,125323 

    Αποδόσεις Χρυσού, Πετρελαίου και ΣΙ 

JPY/USD 

   Log - Likelihood (Llik) 3506,404 3521,902 3518,757 

Akaike Criterion (AIC) -5,125043 -5,146269 -5,141665 

Schwarz Criterion (BIC) -5,102116 -5,119521 -5,114918 

    Αποδόσεις Χρυσού, Πετρελαίου και ΣΙ 

EUR/USD 

   Log - Likelihood (Llik) 1663,967 1670,019 1669,913 

Akaike Criterion (AIC) -4,826687 -4,841396 -4,841085 

Schwarz Criterion (BIC) -4,787104 -4,795215 -4,794904 
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Πίνακας 6.4: Αποτελέσματα Llik, AIK, BIC, υποδείγματος 4 

Υπόδειγμα 4 GARCH EGARCH TGARCH 

    Αποδόσεις Χρυσού, Dow Jones και ΣΙ 

GBP/USD  

   Log - Likelihood (Llik) 4162,006 4175,498 4167,274 

Akaike Criterion (AIC) -4,950573 -4,965454 -4,955657 

Schwarz Criterion (BIC) -4,931183 -4,942832 -4,933035 

    Αποδόσεις Χρυσού, Dow Jones και ΣΙ 

JPY/USD  

   Log - Likelihood (Llik) 4132,891 4150,912 4141,136 

Akaike Criterion (AIC) -4,915891 -4,936167 -4,924522 

Schwarz Criterion (BIC) -4,896501 -4,913546 -4,901901 

    Αποδόσεις Χρυσού, Dow Jones και ΣΙ 

EUR/USD  

   Log - Likelihood (Llik) 1658,054 1664,515 1663,975 

Akaike Criterion (AIC) -4,809474 -4,825370 -4,823799 

Schwarz Criterion (BIC) -4,769891 -4,779189 -4,777618 

    Αποδόσεις Χρυσού, Nasdaq και ΣΙ 

GBP/USD  

   Log - Likelihood (Llik) 4160,890 4174,066 4166,522 

Akaike Criterion (AIC) -4,949244 -4,963748 -4,954762 

Schwarz Criterion (BIC) -4,929854 -4,941126 -4,932140 

    Αποδόσεις Χρυσού, Nasdaq και ΣΙ 

JPY/USD  

   Log - Likelihood (Llik) 4131,593 4148,935 4140,225 

Akaike Criterion (AIC) -4,914345 -4,933812 -4,923436 

Schwarz Criterion (BIC) -4,894955 -4,911190 -4,900815 

    Αποδόσεις Χρυσού, Nasdaq και ΣΙ 

EUR/USD  

   Log - Likelihood (Llik) 1657,869 1664,728 1664,170 

Akaike Criterion (AIC) -4,808934 -4,825991 -4,824366 

Schwarz Criterion (BIC) -4,769351 -4,779810 -4,778185 

    Αποδόσεις Χρυσού, S&P500 και ΣΙ 

GBP/USD  

   Log - Likelihood (Llik) 4161,439 4174,632 4166,805 

Akaike Criterion (AIC) -4,949897 -4,964421 -4,955098 

Schwarz Criterion (BIC) -4,930507 -4,941800 -4,932476 

    Αποδόσεις Χρυσού, S&P500 και ΣΙ 

JPY/USD  

   Log - Likelihood (Llik) 4132,221 4150,060 4140,595 

Akaike Criterion (AIC) -4,915094 -4,935152 -4,923877 

Schwarz Criterion (BIC) -4,895704 -4,912530 -4,901255 

    Αποδόσεις Χρυσού, S&P500 και ΣΙ 

EUR/USD  

   Log - Likelihood (Llik) 1657,561 1664,436 1663,821 

Akaike Criterion (AIC) -4,808038 -4,825140 -4,823351 

Schwarz Criterion (BIC) -4,768455 -4,778959 -4,777170 
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Πίνακας 6.5: Αποτελέσματα Llik, AIK, BIC, υποδείγματος 5 

Υπόδειγμα 5 

G

GARCH EGARCH TGARCH 

    Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, Πετρελαίου 

και Dow Jones 

   Log - Likelihood (Llik) 3808,972 3818,285 3813,325 

Akaike Criterion (AIC) -5,566576 -5,578748 -5,571487 

Schwarz Criterion (BIC) -5,539828 -5,548179 -5,540918 

    Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, Πετρελαίου 

και Nasdaq 

   Log - Likelihood (Llik) 3802,171 3811,795 3806,957 

Akaike Criterion (AIC) -5,556620 -5,569246 -5,562162 

Schwarz Criterion (BIC) -5,529872 -5,538677 -5,531594 

    Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, Πετρελαίου 

και S&P500 

   Log - Likelihood (Llik) 3807,104 3815,934 3811,288 

Akaike Criterion (AIC) -5,563841 -5,575306 -5,568504 

Schwarz Criterion (BIC) -5,537093 -5,544737 -5,537935 

    Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, Πετρελαίου 

και ΣΙ GBP/USD 

   Log - Likelihood (Llik) 3820,112 3829,898 3825,037 

Akaike Criterion (AIC) -5,582888 -5,595722 -5,588634 

Schwarz Criterion (BIC) -5,554160 -5,565153 -5,558066 

    Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, Πετρελαίου 

και ΣΙ JPY/USD 

   Log - Likelihood (Llik) 3814,933 3826,924 3821,618 

Akaike Criterion (AIC) -5,575304 -5,591397 -5,583627 

Schwarz Criterion (BIC) -5,548556 -5,560828 -5,553059 

    Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, Πετρελαίου 

και ΣΙ EUR/USD 

   Log - Likelihood (Llik) 1813,786 1817,314 1815,364 

Akaike Criterion (AIC) -5,259929 -5,267291 -5,261613 

Schwarz Criterion (BIC) -5,213748 -5,214513 -5,208835 
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Πίνακας 6.6: Αποτελέσματα Llik, AIK, BIC, υποδείγματος 6 

Υπόδειγμα 6 GARCH EGARCH TGARCH 

    Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, 

Dow Jones και ΣΙ GBP/USD  

   Log - Likelihood (Llik) 4624,524 4632,780 4626,133 

Akaike Criterion (AIC) -5,500326 -5,508969 -5,501052 

Schwarz Criterion (BIC) -5,477704 -5,483116 -5,475199 

    Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου,  

Dow Jones και ΣΙ JPY/USD  

   Log - Likelihood (Llik) 4605,326 4614,323 4608,390 

Akaike Criterion (AIC) -5,477458 -5,486984 -5,479916 

Schwarz Criterion (BIC) -5,454836 -5,461131 -5,454063 

    Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου,  

Dow Jones και ΣΙ EUR/USD  

   Log - Likelihood (Llik) 1816,201 1819,277 1817,446 

Akaike Criterion (AIC) -5,266960 -5,273006 -5,267675 

Schwarz Criterion (BIC) -5,220779 -5,220227 -5,214897 

    Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, Nasdaq 

και ΣΙ GBP/USD  

   Log - Likelihood (Llik) 4622,102 4630,771 4623,806 

Akaike Criterion (AIC) -5,497441 -5,506577 -5,498280 

Schwarz Criterion (BIC) -5,474819 -5,480724 -5,472426 

    Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, Nasdaq 

και ΣΙ JPY/USD  

   Log - Likelihood (Llik) 4603,359 4612,454 4606,551 

Akaike Criterion (AIC) -5,475115 -5,484758 -5,477726 

Schwarz Criterion (BIC) -5,452493 -5,458904 -5,451872 

    Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, Nasdaq 

και ΣΙ EUR/USD  

   Log - Likelihood (Llik) 1813,576 1817,009 1814,941 

Akaike Criterion (AIC) -5,259320 -5,266401 -5,260383 

Schwarz Criterion (BIC) -5,213139 -5,213623 -5,207604 

    Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, S&P500 

και ΣΙ GBP/USD  

   Log - Likelihood (Llik) 4624,252 4632,454 4625,736 

Akaike Criterion (AIC) -5,500002 -5,508581 -5,500579 

Schwarz Criterion (BIC) -5,477380 -5,482728 -5,474725 

    Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, S&P500 

και ΣΙ JPY/USD  

   Log - Likelihood (Llik) 4604,733 4613,466 4607,711 

Akaike Criterion (AIC) -5,476751 -5,485963 -5,479108 

Schwarz Criterion (BIC) -5,454130 -5,460109 -5,453254 

    Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, S&P500 

και ΣΙ EUR/USD  

   Log - Likelihood (Llik) 1814,536 1817,838 1815,757 

Akaike Criterion (AIC) -5,262114 -5,268815 -5,262756 

Schwarz Criterion (BIC) -5,215933 -5,216037 -5,209978 
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Πίνακας 6.7: Αποτελέσματα Llik, AIK, BIC, υποδείγματος 7 

Υπόδειγμα 7 GARCH EGARCH TGARCH 

    Αποδόσεις Χρυσού, Πετρελαίου,  

Dow Jones και ΣΙ GBP/USD  

   Log - Likelihood (Llik) 3521,786 3533,238 3529,146 

Akaike Criterion (AIC) -5,146099 -5,161403 -5,155412 

Schwarz Criterion (BIC) -5,119351 -5,130834 -5,124843 

    Αποδόσεις Χρυσού, Πετρελαίου,  

Dow Jones και ΣΙ JPY/USD  

   Log - Likelihood (Llik) 3510,411 3526,072 3521,666 

Akaike Criterion (AIC) -5,129446 -5,150911 -5,144460 

Schwarz Criterion (BIC) -5,102698 -5,120342 -5,113891 

    Αποδόσεις Χρυσού, Πετρελαίου,  

Dow Jones και ΣΙ EUR/USD  

   Log - Likelihood (Llik) 1664,596 1670,577 1670,351 

Akaike Criterion (AIC) -4,825606 -4,840109 -4,839450 

Schwarz Criterion (BIC) -4,779425 -4,787331 -4,786671 

    Αποδόσεις Χρυσού, Πετρελαίου, Nasdaq 

και ΣΙ GBP/USD  

   Log - Likelihood (Llik) 3517,874 3529,583 3525,906 

Akaike Criterion (AIC) -5,140372 -5,156051 -5,150667 

Schwarz Criterion (BIC) -5,113624 -5,125482 -5,120098 

    Αποδόσεις Χρυσού, Πετρελαίου, Nasdaq 

και ΣΙ JPY/USD  

   Log - Likelihood (Llik) 3506,696 3522,099 3518,835 

Akaike Criterion (AIC) -5,124006 -5,145094 -5,140315 

Schwarz Criterion (BIC) -5,097259 -5,114525 -5,109747 

    Αποδόσεις Χρυσού, Πετρελαίου, Nasdaq 

και ΣΙ EUR/USD  

   Log - Likelihood (Llik) 1664,207 1670,194 1670,224 

Akaike Criterion (AIC) -4,824474 -4,838994 -4,839079 

Schwarz Criterion (BIC) -4,778293 -4,786215 -4,786300 

    Αποδόσεις Χρυσού, Πετρελαίου, S&P500 

και ΣΙ GBP/USD  

   Log - Likelihood (Llik) 3520,450 3531,529 3527,879 

Akaike Criterion (AIC) -5,144143 -5,158901 -5,153556 

Schwarz Criterion (BIC) -5,117395 -5,128332 -5,122987 

    Αποδόσεις Χρυσού, Πετρελαίου, S&P500 

και ΣΙ JPY/USD  

   Log - Likelihood (Llik) 3509,139 3524,406 3520,463 

Akaike Criterion (AIC) -5,127583 -5,148471 -5,142698 

Schwarz Criterion (BIC) -5,100835 -5,117902 -5,112130 

    Αποδόσεις Χρυσού, Πετρελαίου, S&P500 

και ΣΙ EUR/USD  

   Log - Likelihood (Llik) 1663,983 1670,032 1669,974 

Akaike Criterion (AIC) -4,823823 -4,838521 -4,838354 

Schwarz Criterion (BIC) -4,777642 -4,785743 -4,785575 
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Πίνακας 6.8: Αποτελέσματα Llik, AIK, BIC, υποδείγματος 8 

Υπόδειγμα 8 GARCH EGARCH TGARCH 

    Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, 

Πετρελαίου, Dow Jones και ΣΙ GBP/USD  

   Log - Likelihood (Llik) 3829,249 3837,995 3832,634 

Akaike Criterion (AIC) -5,594802 -5,606142 -5,598293 

Schwarz Criterion (BIC) -5,564233 -5,571752 -5,533903 

    Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, 

Πετρελαίου, Dow Jones και ΣΙ JPY/USD  

   Log - Likelihood (Llik) 3822,796 3834,324 3827,678 

Akaike Criterion (AIC) -5,585353 -5,600767 -5,591037 

Schwarz Criterion (BIC) -5,554784 -5,566377 -5,556647 

    Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, 

Πετρελαίου, Dow Jones και ΣΙ EUR/USD  

   Log - Likelihood (Llik) 1816,524 1819,957 1817,937 

Akaike Criterion (AIC) -5,264989 -5,272072 -5,266192 

Schwarz Criterion (BIC) -5,212211 -5,212696 -5,206817 

    Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, 

Πετρελαίου, Nasdaq και ΣΙ GBP/USD  

   Log - Likelihood (Llik) 3822,553 3832,232 3826,546 

Akaike Criterion (AIC) -5,584997 -5,597704 -5,589379 

Schwarz Criterion (BIC) -5,554428 -5,563314 -5,554989 

    Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, 

Πετρελαίου, Nasdaq και ΣΙ JPY/USD  

   Log - Likelihood (Llik) 3816,971 3828,595 3822,663 

Akaike Criterion (AIC) -5,576824 -5,592379 -5,583694 

Schwarz Criterion (BIC) -5,546255 -5,557989 -5,549304 

    Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, 

Πετρελαίου, Nasdaq και ΣΙ EUR/USD  

   Log - Likelihood (Llik) 1813,884 1817,439 1815,401 

Akaike Criterion (AIC) -5,257303 -5,264743 -5,258809 

Schwarz Criterion (BIC) -5,204525 -5,205367 -5,199434 

    Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, 

Πετρελαίου, S&P500 και ΣΙ GBP/USD  

   Log - Likelihood (Llik) 3827,597 3836,667 3830,868 

Akaike Criterion (AIC) -5,592381 -5,604197 -5,595708 

Schwarz Criterion (BIC) -5,561813 -5,569807 -5,561318 

    Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, 

Πετρελαίου, S&P500 και ΣΙ JPY/USD  

   Log - Likelihood (Llik) 3821,124 3832,048 3825,905 

Akaike Criterion (AIC) -5,582905 -5,597435 -5,588440 

Schwarz Criterion (BIC) -5,552336 -5,563045 -5,554050 

    Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, 

Πετρελαίου, S&P500 και ΣΙ EUR/USD  

   Log - Likelihood (Llik) 1814,863 1818,392 1816,250 

Akaike Criterion (AIC) -5,260155 -5,267518 -5,261280 

Schwarz Criterion (BIC) -5,207377 -5,208143 -5,201904 
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Πίνακας 6.9: Αποτελέσματα τιμών συντελεστών υποδείγματος 1 

Υπόδειγμα 1 

Αποδόσεις Χρυσού και Αργύρου 

        

 

constant Silver a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH 0,000183 0,338845 *** 9,54e-6 *** 0,138461 *** 0,837302 *** 

    

0,975763 < 1 

 

[0,000340] [0,005552] [1,54e-6] [0,011814] [0,012091] 

     
EGARCH 0,000387 0,329114 *** 

   

-0,675433 *** 0,295349 *** 0,046492 *** 0,945388 *** 

 

 

[0,000347] [0,005420] 

   

[0,064224] [0,020652] [0,013407] [0,007194] 

 
TGARCH 0,000349 0,331075 *** 1,02e-5 *** 0,172957 *** 0,833549 *** 

  

-0,067570 *** 

 

1,006506 > 1 

 

[0,000537] [0,005586] [1,55e-6] [0,015550] [0,012654] 

  

[0,021802] 

  

           
Αποδόσεις Χρυσού και Πετρελαίου 

        

 

constant Oil a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH -0,000113 0,053353 *** 8,67e-6 *** 0,143343 *** 0,847391 *** 

    

0,990734 < 1 

 

[0,000428] [0,011186] [2,41e-6] [0,011638] [0,013969] 

     
EGARCH 0,000404 0,045381 *** 

   

-0,590111 *** 0,288682 *** 0,082448 *** 0,953760 *** 

 

 

[0,000438] [0,010992] 

   

[0,066234] [0,018204] [0,012510] [0,007493] 

 
TGARCH 0,000433 0,050652 *** 1,09e-5 *** 0,203239 *** 0,841878 *** 

  

-0,125985 *** 

 

1,045117 > 1  

 

[0,000446] [0,011276] [2,32e-6] [0,018088] [0,014819] 

  

[0,020827] 

  

           
Αποδόσεις Χρυσού και Dow Jones 

        

 

constant Dow Jones a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH -0,000122 -0,047781 *** 7,92e-6 *** 0,143654 *** 0,851207 *** 

    

0,994861 < 1 

 

[0,000402] [0,018142] [1,86e-6] [0,011232] [0,010841] 

     
EGARCH 0,000276 -0,054001 *** 

   

-0,440680 *** 0,267150 *** 0,057096 *** 0,969666 *** 

 

 

[0,000422] [0,017690] 

   

[0,040505] [0,017013] [0,010967] [0,004597] 

 
TGARCH 0,000247 -0,043669 ** 8,45e-6 *** 0,183562 *** 0,850988 *** 

  

-0,083332 *** 

 

1,034550 > 1 

 

[0,000427] [0,017673] [1,85e-6] [0,015535] [0,011714] 

  

[0,018134] 
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συνέχεια υποδείγματος 1 

        
Αποδόσεις Χρυσού και Nasdaq  

        

 

constant Nasdaq a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH -0,000201 -0,010575 8,00e-6 *** 0,141045 *** 0,853033 *** 

    

0,994078 < 1 

 

[0,000404] [0,014812] [1,87e-6] [0,010643] [0,010442] 

     
EGARCH 9,83e-5 -0,013203 

   

-0,442857 *** 0,264811 *** 0,056294 *** 0,969199 *** 

 

 

[0,000425] [0,014093] 

   

[0,040293] [0,016375] [0,010726] [0,004595] 

 
TGARCH 0,000182 -0,007922 8,72e-6 *** 0,181315 *** 0,852405 *** 

  

-0,084279 *** 

 

1,033720 > 1 

 

[0,000430] [0,014272] [1,85e-6] [0,015022] [0,011493] 

  

[0,017804] 

  

           
Αποδόσεις Χρυσού και S&P500 

        

 

constant S&P500 a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH -0,000150 -0,039237 ** 7,83e-6 *** 0,142492 *** 0,852364 *** 

    

0,994856 < 1 

 

[0,000402] [0,018688] [1,84e-6] [0,011093] [0,010702] 

     
EGARCH 0,000276 -0,054001 *** 

   

-0,440680 *** 0,267150 *** 0,057096 *** 0,969666 *** 

 

 

[0,000422] [0,017690] 

   

[0,040505] [0,017013] [0,010967] [0,004597] 

 
TGARCH 0,000220 -0,034650 * 8,47e-6 *** 0,182595 *** 0,851750 *** 

  

-0,083448 *** 

 

1,034345 > 1 

 

[0,000427] [0,018144] [1,84e-6] [0,015481] [0,011636] 

  

[0,018077] 

  

           
Αποδόσεις Χρυσού και ΣΙ GBP/USD 

        

 

constant GBP/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH -8,26e-5 0,332634 *** 1,28e-5 *** 0,141851 *** 0,838105 *** 

    

0,979956 < 1 

 

[0,000414] [0,023173] [2,44e-6] [0,010655] [0,011662] 

     
EGARCH 0,000388 0,320717 *** 

   

-0,475687 *** 0,259051 *** 0,054306 *** 0,964476 *** 

 

 

[0,000430] [0,021904] 

   

[0,043656] [0,016961] [0,011334] [0,004939] 

 
TGARCH 0,000263 0,327225 *** 1,28e-5 *** 0,178312 *** 0,841750 *** 

  

-0,083399 *** 

 

1,020062 > 1 

 

[0,000434] [0,022542] [2,33e-6] [0,014266] [0,012337] 

  

[0,018202] 
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Αποδόσεις Χρυσού και ΣΙ JPY/USD 

        

 

constant JPY/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH -0,000351 0,195017 *** 9,26e-6 *** 0,146876 *** 0,844699 *** 

    

0,991575 < 1 

 

[0,000398] [0,024362] [1,99e-6] [0,010592] [0,010694] 

     
EGARCH 0,000295 0,203195 *** 

   

-0,465800 *** 0,273409 *** 0,066549 *** 0,967005 *** 

 

 

[0,000412] [0,024001] 

   

[0,041859] [0,016121] [0,010975] [0,004802] 

 
TGARCH 0,000100 0,203054 *** 1,00e-5 *** 0,198951 *** 0,843021 *** 

  

-0,104541 *** 

 

1,041972 > 1 

 

[0,000420] [0,024365] [1,95e-6] [0,015709] [0,011632] 

  

[0,018610] 

  

           
Αποδόσεις Χρυσού και ΣΙ EUR/USD 

        

 

constant EUR/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH 0,001326 0,657199 *** 3,60e-5 *** 0,179188 *** 0,762861 *** 

    

0,942049 < 1 

 

[0,000692] [0,051941] [1,05e-5] [0,025336] [0,035415] 

     
EGARCH 0,002568 *** 0,646896 *** 

   

-0,701037 *** 0,308736 *** 0,114010 *** 0,939526 *** 

 

 

[0,000669] [0,049156] 

   

[0,139450] [0,034223] [0,022532] [0,016441] 

 
TGARCH 0,002147 *** 0,645754 *** 2,95e-5 *** 0,265672 *** 0,777880 *** 

  

-0,171059 *** 

 

1,043552 > 1 

 

[0,000726] [0,049893] [9,11e-6] [0,043431] [0,033259] 

  

[0,044644] 
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Πίνακας 6.10: Αποτελέσματα τιμών συντελεστών υποδείγματος 2 

Υπόδειγμα 2 

Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου και Πετρελαίου 

        

 

constant Silver Oil  a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH 0,000142 0,281457 *** 0,015021 7,66e-6 *** 0,162717 *** 0,825342 *** 

    

0,988059 < 1 

 

[0,000358] [0,005723] [0,009237] [1,79e-6] [0,014269] [0,015794] 

     
EGARCH 0,000526 0,278505 *** 0,006995 

   

-0,772488 *** 0,340266 *** 0,072059 *** 0,938588 *** 

 

 

[0,000364] [0,005557] [0,008475] 

   

[0,088741] [0,022559] [0,014260] [0,009724] 

 
TGARCH 0,000439 0,273349 *** 0,013316 8,18e-6 *** 0,215135 *** 0,824369 *** 

  

-0,109871 *** 

 

1,039504 > 1 

 

[0,000370] [0,005226] [0,009342] [1,75e-6] [0,020041] [0,016273] 

  

[0,023600] 

  

            
Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου και Dow Jones 

        

 

constant Silver Dow Jones a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH 0,000303 0,338543 *** -0,046159 *** 9,81e-6 *** 0,141110 *** 0,834005 *** 

    

0,975115 < 1 

 

[0,000344] [0,005443] [0,013608] [1,55e-6] [0,012272] [0,013608] 

     
EGARCH 0,000580 0,328477 *** -0,043249 *** 

   

-0,686249 *** 0,301200 *** 0,044570 *** 0,944555 *** 

 

 

[0,000351] [0,005452] [0,013343] 

   

[0,065301] [0,021267] [0,013471] [0,007293] 

 
TGARCH 0,000446 0,331608 *** -0,043223 *** 1,03e-5 *** 0,173098 *** 0,830856 *** 

  

-0,061993 *** 

 

1,003954 > 1 

 

[0,000359] [0,005550] [0,013576] [1,56e-6] [0,015774] [0,012985] 

  

[0,022058] 

  

            
Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου και Nasdaq 

        

 

constant Silver Nasdaq a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH 0,000237 *** 0,339392 *** -0,022041 ** 9,62e-6 *** 0,138213 *** 0,837104 *** 

    

0,975317 < 1 

 

[0,000342] [0,005540] [0,011132] [1,55e-6] [0,011851] [0,012243] 

     
EGARCH 0,000430 0,329470 *** -0,015682 

   

-0,676952 *** 0,296732 *** 0,044319 *** 0,945312 *** 

 

 

[0,000345] [0,005536] [0,010906] 

   

[0,065200] [0,020833] [0,013437] [0,007285] 

 
TGARCH 0,000385 0,332250 *** -0,018559 * 

 

0,169706 *** 0,834118 *** 

  

-0,061997 *** 

 

1,003824 > 1 

 

[0,000358] [0,005671] [0,010991] [1,55e-6] [0,015376] [0,012716] 

  

[0,021748] 
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Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου και S&P500 

        

 

constant Silver S&P500 a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH 0,000287 0,339066 *** -0,043441 *** 9,74e-6 *** 0,139794 *** 0,835317 *** 

    

0,975111 < 1 

 

[0,000342] [0,005497] [0,014156] [1,55e-6] [0,012068] [0,012383] 

     
EGARCH 0,000552 0,328394 *** -0,040229 *** 

   

-0,683324 *** 0,300399 *** 0,044028 *** 0,944850 *** 

 

 

[0,000347] [0,005511] [0,013962] 

   

[0,065248] [0,021150] [0,013441] [0,007284] 

 
TGARCH 0,000427 0,332218 *** -0,039481 *** 1,03e-5 *** 0,170980 *** 0,832235 *** 

  

-0,060645 *** 

 

1,003215 > 1 

 

[0,000358] [0,005633] [0,014100] [1,55e-6] [0,015536] [0,012825] 

  

[0,021910] 

  

            
Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου και ΣΙ GBP/USD 

        

 

constant Silver GBP/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH 0,000192 0,326908 *** 0,215539 *** 1,10e-5 *** 0,152002 *** 0,818407 *** 

    

0,970409 < 1 

 

[0,000331] [0,005722] [0,018853] [1,73e-6] [0,012580] [0,013648] 

     
EGARCH 0,000281 0,320123 *** 0,212713 *** 

   

-0,696528 *** 0,299661 *** 0,042449 *** 0,943381 *** 

 

 

[0,000339] [0,005555] [0,017880] 

   

[0,070046] [0,021144] [0,013486] [0,007692] 

 
TGARCH 0,000350 0,320111 *** 0,213109 *** 1,16e-5 *** 0,182001 *** 0,816822 *** 

  

-0,064283 *** 

 

0,998823 < 1 

 

[0,000352] [0,005817] [0,018893] [1,75e-6] [0,015709] [0,014210] 

  

[0,022539] 

  

            
Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου και ΣΙ JPY/USD 

        

 

constant Silver JPY/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH 6,64e-5 0,332832 *** 0,146260 *** 1,05e-5 *** 0,153169 *** 0,820859 *** 

    

0,974028 < 1 

 

[0,000335] [0,005427] [0,020449] [1,73e-6] [0,012204] [0,012169] 

     
EGARCH 0,000394 0,324461 *** 0,149785 *** 

   

-0,734963 *** 0,313772 *** 0,049642 *** 0,939892 *** 

 

 

[0,000332] [0,005293] [0,020457] 

   

[0,069621] [0,020858] [0,013798] [0,007908] 

 
TGARCH 0,000284 0,324525 *** 0,149031 *** 1,13e-5 *** 0,194893 *** 0,817973 *** 

  

-0,084394 *** 

 

1,012866 > 1 

 

[0,000351] [0,005437] [0,020470] [1,73e-6] [0,016398] [0,012576] 

  

[0,022841] 
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Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου και ΣΙ EUR/USD 

        

 

constant Silver EUR/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH 0,001226 0,314137 *** 0,378449 *** 4,11e-5 *** 0,166732 *** 0,718591 *** 

    

0,885323 < 1 

 

[0,000656] [0,012070] [0,046660] [1,13e-5] [0,026425] [0,049351] 

     
EGARCH 0,001504 ** 0,313154 *** 0,376059 *** 

   

-1,573029 *** 0,331310 *** 0,081033 ** 0,836511 *** 

 

 

[0,000662] [0,012939] [0,044500] 

   

[0,339493] [0,051925] [0,032101] [0,039830] 

 
TGARCH 0,001469 ** 0,310992 *** 0,375960 *** 5,07e-5 *** 0,224349 *** 0,686237 *** 

  

-0,119117 ** 

 

0,910586 < 1 

 

[0,000680] [0,012163] [0,046593] [1,35e-5] [0,039714] [0,060054] 

  

[0,053257] 
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Πίνακας 6.11: Αποτελέσματα τιμών συντελεστών υποδείγματος 3 

Υπόδειγμα 3 

Αποδόσεις Χρυσού, Πετρελαίου και Dow Jones 

        

 

constant Oil  Dow Jones a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH  3,00e-5 0,052999 *** -0,072672 *** 8,55e-6 *** 0,148298 *** 0,843864 *** 

    

0,992162 < 1 

 

[0,000424] [0,010914] [0,018858] [2,41e-6] [0,012541] [0,014480] 

     
EGARCH 0,000562 0,047902 *** -0,078182 *** 

   

-0,596516 *** 0,299161 *** 0,078806 *** 0,953934 *** 

 

 

[0,000439] [0,011078] [0,018109] 

   

[0,070080] [0,019386] [0,012979] [0,007967] 

 
TGARCH 0,000525 0,050562 *** -0,065948 *** 1,02e-5 *** 0,206360 *** 0,840267 *** 

  

-0,122688 *** 

 

1,046627 > 1 

 

[0,000442] [0,010987] [0,018313] [2,37e-6] [0,018387] [0,014784] 

  

[0,021315] 

  

            
Αποδόσεις Χρυσού, Πετρελαίου και Nasdaq 

        

 

constant Oil  Nasdaq a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH  -7,60e-5 0,053153 *** -0,017471 8,54e-6 *** 0,142781 *** 0,848344 *** 

    

0,991125 < 1 

 

[0,000429] [0,011157] [0,015359] [2,40e-6] [0,011665] [0,013865] 

     
EGARCH 0,000544 0,045702 *** -0,022590 * 

   

-0,587625 *** 0,289949 *** 0,081333 *** 0,954119 *** 

 

 

[0,000430] [0,010887] [0,013602] 

   

[0,067868] [0,018442] [0,012556] [0,007729] 

 
TGARCH 0,000448 0,050487 *** -0,012979 1,07e-5 *** 0,202654 *** 0,842420 *** 

  

-0,124629 *** 

 

1,045074 > 1 

 

[0,000447] [0,011215] [0,014390] [2,35e-6] [0,018009] [0,014768] 

  

[0,020772] 

  

            
Αποδόσεις Χρυσού, Πετρελαίου και S&P500 

        

 

constant Oil  S&P500 a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH  3,50e-6 0,053376 *** -0,064368 *** 8,31e-6 *** 0,145502 *** 0,846884 *** 

    

0,992386 < 1 

 

[0,000425] [0,010963] [0,019524] [2,36e-6] [0,012232] [0,014129] 

     
EGARCH 0,000635 0,047146 *** -0,063251 *** 

   

-0,595420 *** 0,296949 *** 0,080952 *** 0,953790 *** 

 

 

[0,000430] [0,010926] [0,018257] 

   

[0,069116] [0,019118] [0,012817] [0,007855] 

 
TGARCH 0,000495 0,050839 ***  -0,056087 *** 1,02e-5 *** 0,204277 *** 0,841669 *** 

  

-0,122100 *** 

 

1,045946 > 1 

 

[0,000443] [0,011046] [0,018765] [2,34e-6] [0,018216] [0,014698] 

  

[0,021054] 
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συνέχεια υποδείγματος 3 

        
Αποδόσεις Χρυσού, Πετρελαίου και ΣΙ GBP/USD 

        

 

constant Oil  GBP/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH  -1,69e-5 0,052636 *** 0,248111 *** 1,95e-5 *** 0,150853 *** 0,830596 *** 

    

0,981449 < 1 

 

[0,000433] [0,011136] [0,025025] [2,98e-6] [0,011916] [0,015168] 

     
EGARCH 0,000455 0,045837 *** 0,240031 *** 

   

-0,635557 *** 0,294117 *** 0,075046 *** 0,948615 *** 

 

 

[0,000440] [0,010792] [0,023150] 

   

[0,073585] [0,019103] [0,013391] [0,008455] 

 
TGARCH 0,000449 0,050260 *** 0,235336 *** 1,28e-5 *** 0,200864 *** 0,833528 *** 

  

-0,117768 *** 

 

1,034392 > 1 

 

[0,000448] [0,011160] [0,024225] [2,64e-6] [0,016883] [0,014677] 

  

[0,021156] 

  

            
Αποδόσεις Χρυσού, Πετρελαίου και ΣΙ JPY/USD 

        

 

constant Oil  JPY/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH  -0,000227 0,052968 *** 0,0165976 *** 9,22e-6 *** 0,147846 *** 0,841768 *** 

    

0,989614 < 1 

 

[0,000430] [0,011005] [0,024566] [2,45e-6] [0,011611] [0,014465] 

     
EGARCH 0,000650 0,042184 *** 0,184469 *** 

   

-0,609704 *** 0,295488 *** 0,093873 *** 0,951872 *** 

 

 

[0,000427] [0,010891] [0,024072] 

   

[0,068418] [0,017624] [0,012628] [0,007766] 

 
TGARCH 0,000359 0,049004 *** 0,176220 *** 1,13e-5 *** 0,218714 *** 0,835439 *** 

  

-0,144309 *** 

 

1,054153 > 1 

 

[0,000446] [0,011113] [0,024200] [2,34e-6] [0,018693] [0,014764] 

  

[0,021508] 

  

            
Αποδόσεις Χρυσού, Πετρελαίου και ΣΙ EUR/USD 

        

 

constant Oil  EUR/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH  0,001082 0,063762 *** 0,638670 *** 3,96e-5 *** 0,182484 *** 0,751347 *** 

    

0,933831 < 1 

 

[0,000695] [0,019599] [0,054002] [1,12e-5] [0,024864] [0,037158] 

     
EGARCH 0,002254 *** 0,057200 *** 0,640915 *** 

   

-0,788608 *** 0,319689 *** 0,117870 *** 0,929227 *** 

 

 

[0,000711] [0,016456] [0,047974] 

   

[0,155653] [0,034263] [0,023258] [0,018443] 

 
TGARCH 0,001885 *** 0,059943 *** 0,631051 *** 3,21e-5 *** 0,268225 *** 0,770021 *** 

  

-0,172516 *** 

 

1,038246 > 1 

 

[0,000731] [0,018823] [0,051111] [9,46e-6] [0,043343] [0,034028] 

  

[0,045303] 

   

 



75 
Διπλωματική Εργασία: Κωνσταντίνος Χ. Λιουλιάκης 

 

Πίνακας 6.12: Αποτελέσματα τιμών συντελεστών υποδείγματος 4 

Υπόδειγμα 4 

Αποδόσεις Χρυσού, Dow Jones και ΣΙ GBP/USD  

        

 

constant Dow Jones GBP/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH -2,12e-5 -0,030499 * 0,328484 *** 1,27e-5 *** 0,142524 *** 0,837755 *** 

    

0,980279 < 1 

 

[0,000415] [0,017331] [0,023570] [2,43e-6] [0,011045] [0,011924] 

     
EGARCH 0,000467 -0,031617 * 0,317783 *** 

   

-0,476816 *** 0,259931 *** 0,052649 *** 0,964390 *** 

 

 

[0,000431] [0,016984] [0,022171] 

   

[0,043742] [0,017546] [0,011515] [0,004908] 

 
TGARCH 0,000302 -0,025452 0,323593 *** 1,27e-5 *** 0,178185 *** 0,841517 *** 

  

-0,081512 *** 

 

1,019702 > 1 

 

[0,000435] [0,017005] [0,022986] [2,34e-6] [0,014513] [0,012426] 

  

[0,018489] 

  

            
Αποδόσεις Χρυσού, Dow Jones και ΣΙ JPY/USD  

        

 

constant Dow Jones JPY/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH -0,000275 -0,033722 * 0,190324 *** 9,14e-6 *** 0,148150 *** 0,844076 *** 

    

0,992226 < 1 

 

[0,000399] [0,018020] [0,025082] [1,97e-6] [0,010990] [0,011012] 

     
EGARCH 0,000298 -0,041947 ** 0,197353 *** 

   

-0,456863 *** 0,273876 *** 0,064608 *** 0,968239 *** 

 

 

[0,000408] [0,017179] [0,024636] 

   

[0,041755] [0,016600] [0,011232] [0,004763] 

 
TGARCH 0,000148 -0,027498 0,198594 *** 9,77e-6 *** 0,199492 ***  0,842662 *** 

  

-0,102891 *** 

 

1,042154 > 1 

 

[0,000421] [0,017300] [0,024946] [1,93e-6] [0,015955] [0,011754] 

  

[0,018799] 

  

            
Αποδόσεις Χρυσού, Dow Jones και ΣΙ EUR/USD  

        

 

constant Dow Jones EUR/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH 0,001369 ** -0,033641 0,661296 *** 3,60e-5 *** 0,180579 *** 0,761648 *** 

    

0,942227 < 1 

 

[0,000692] [0,030345] [0,051862] [1,06e-5] [0,026834] [0,037127] 

     
EGARCH 0,002638 *** -0,024916 0,655363 *** 

   

-0,708427 *** 0,310851 *** 0,111164 *** 0,938752 *** 

 

 

[0,000666] [0,028858] [0,047929] 

   

[0,144660] [0,035764] [0,022588] [0,016958] 

 
TGARCH 0,002171 *** -0,025599 0,649223 *** 2,98e-5 *** 0,266340 *** 0,776135 *** 

  

-0,169447 *** 

 

1,042475 > 1 

 

[0,000727] [0,029892] [0,049955] [9,24e-6] [0,044310] [0,034447] 

  

[0,044874] 
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συνέχεια υποδείγματος 4  

        
Αποδόσεις Χρυσού, Nasdaq και ΣΙ GBP/USD  

        

 

constant Nasdaq GBP/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH -8,30e-5 0,000410 0,332692 *** 1,28e-5 *** 0,141887 *** 0,838071 *** 

    

0,979958 < 1 

 

[0,000416] [0,014356] [0,023533] [2,44e-6] [0,010681] [0,011669] 

     
EGARCH 0,000388 -0,002971 0,320314 *** 

   

-0,475298 *** 0,258958 *** 0,054056 *** 0,964515 *** 

 

 

[0,000433] [0,014080] [0,022073] 

   

[0,043626] [0,016964] [0,011371] [0,004935] 

 
TGARCH 0,000258 0,003453 0,327735 *** 1,29e-5 *** 0,178625 *** 0,841595 *** 

  

-0,083820 *** 

 

1,020220 > 1 

 

[0,000436] [0,014053] [0,022905] [2,34e-6] [0,014326] [0,012347] 

  

[0,018262] 

  

            
Αποδόσεις Χρυσού, Nasdaq και ΣΙ JPY/USD  

        

 

constant Nasdaq JPY/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH -0,000342 -0,004821 0,194529 *** 9,21e-6 *** 0,146908 *** 0,844810 *** 

    

0,991718 < 1 

 

[0,000398] [0,014394] [0,024535] [1,99e-6] [0,010649] [0,010727] 

     
EGARCH 0,000307 -0,010339 0,201482 *** 

   

-0,465520 *** 0,274369 *** 0,066093 *** 0,967126 *** 

 

 

[0,000403] [0,013793] [0,024234] 

   

[0,042048] [0,016278] [0,010997] [0,004812] 

 
TGARCH 0,000102 -0,001092 0,202910 *** 1,00e-5 *** 0,198942 *** 0,843033 *** 

  

-0,104457 *** 

 

1,041975 > 1 

 

[0,000421] [0,013883] [0,024595] [1,95e-6] [0,015732] [0,011639] 

  

[0,018615] 

  

            
Αποδόσεις Χρυσού, Nasdaq και ΣΙ EUR/USD  

        

 

constant Nasdaq EUR/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH 0,001318 * 0,017119 0,653881 *** 3,58e-5 *** 0,178561 *** 0,763693 *** 

    

0,942254 < 1 

 

[0,000695] [0,022966] [0,051990] [1,05e-5] [0,025438] [0,035288] 

     
EGARCH 0,002585 *** 0,018391 0,639767 *** 

   

-0,693350 *** 0,307020 *** 0,116187 *** 0,940368 *** 

 

 

[0,000668] [0,020797] [0,048992] 

   

[0,137541] [0,034117] [0,022415] [0,016204] 

 
TGARCH 0,002147 *** 0,019574 0,641735 *** 2,92e-5 *** 0,265109 *** 0,779647 *** 

  

-0,172586 *** 

 

1,044756 > 1 

 

[0,000729] [0,022161] [0,049989] [8,96e-6] [0,043260] [0,033128] 

  

[0,044431] 
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συνέχεια υποδείγματος 4 

        
Αποδόσεις Χρυσού, S&P500 και ΣΙ GBP/USD  

        

 

constant S&P500 GBP/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH -4,40e-5 -0,022067 0,329892 *** 1,27e-5 *** 0,141984 *** 0,838344 *** 

    

0,980328 < 1 

 

[0,000415] [0,018380] [0,023453] [2,42e-6] [0,011014] [0,011869] 

     
EGARCH 0,000421 -0,020117 0,318720 *** 

   

-0,476203 *** 0,259449 *** 0,053144 *** 0,964431 *** 

 

 

[0,000431] [0,017956] [0,022170] 

   

[0,043681] [0,017394] [0,011492] [0,004905] 

 
TGARCH 0,000283 -0,016433 0,325071 *** 1,27e-5 *** 0,177923 *** 0,841898 *** 

  

-0,082051 *** 

 

1,019821 > 1 

 

[0,000435] [0,017961] [0,022921] [2,33e-6] [0,014552] [0,012394] 

  

[0,018434] 

  

            
Αποδόσεις Χρυσού, S&P500 και ΣΙ JPY/USD  

        

 

constant S&P500 JPY/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH -0,000304 -0,024810 0,191437 *** 9,06e-6 *** 0,147541 *** 0,844774 *** 

    

0,992315 < 1 

 

[0,000398] [0,018736] [0,024797] [1,96e-6] [0,010952] [0,010932] 

     
EGARCH 0,000319 -0,032612 * 0,197035 *** 

   

-0,461239 *** 0,274757 *** 0,065470 *** 0,967731 *** 

 

 

[0,000406] [0,017750] [0,024397] 

   

[0,041910] [0,016552] [0,011171] [0,004778] 

 
TGARCH 0,000124 -0,017996 0,199999 *** 9,81e-6 *** 0,199181 *** 0,842991 *** 

  

-0,103405 *** 

 

1,042172 > 1 

 

[0,000420] [0,018012] [0,024768] [1,93e-6] [0,016015] [0,011740] 

  

[0,018783] 

  

            
Αποδόσεις Χρυσού, S&P500 και ΣΙ EUR/USD  

        

 

constant S&P500 EUR/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH 0,001319 * 0,010908 0,655163 *** 3,59e-5 *** 0,179093 *** 0,763056 *** 

    

0,942149 < 1 

 

[0,000700] [0,031557] [0,051977] [1,06e-5] [0,026234] [0,036118] 

     
EGARCH 0,002596 *** 0,018555 0,638693 *** 

   

-0,696996 *** 0,308927 *** 0,117221 *** 0,940079 *** 

 

 

[0,000683] [0,027801] [0,048858] 

   

[0,139920] [0,034450] [0,022622] [0,016471] 

 
TGARCH 0,002143 *** 0,018565 0,641945 *** 2,92e-5 *** 0,265911 *** 0,778901 *** 

  

-0,172668 *** 

 

1,044812 > 1 

 

[0,000733] [0,030795] [0,050021] [9,08e-6] [0,044177] [0,033716] 

  

[0,044912] 
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Πίνακας 6.13: Αποτελέσματα τιμών συντελεστών υποδείγματος 5 

Υπόδειγμα 5 

Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, Πετρελαίου και Dow Jones 

        

 

constant Silver Oil Dow Jones a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH 0,000321 0,280521 *** 0,016537 * -0,071658 *** 7,81e-6 *** 0,172013 *** 0,817413 *** 

    

0,989426 < 1 

 

[0,000356] [0,005603] [0,009054] [0,014379] [1,80e-6] [0,015301] [0,016333] 

     
EGARCH 0,000671 * 0,278449 *** 0,011848 -0,069471 *** 

   

-0,806615 *** 0,357684 *** 0,063983 *** 0,936130 *** 

 

 

[0,000345] [0,005825] [0,008654] [0,014290] 

   

[0,093516] [0,024086] [0,014362] [0,010328] 

 
TGARCH 0,000572 0,273382 *** 0,014954 -0,066051 *** 7,80e-6 *** 0,216782 *** 0,820749 *** 

  

-0,099393 *** 

 

1,037531 > 1 

 

[0,000368] [0,005239] [0,009234] [0,014136] [1,76e-6] [0,020038] [0,016418] 

  

[0,023644] 

  

             
Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, Πετρελαίου και Nasdaq 

        

 

constant Silver Oil Nasdaq a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH 0,000216 0,282076 *** 0,015333 * -0,027724 ** 7,70e-6 *** 0,162749 *** 0,825168 *** 

    

0,987917 < 1 

 

[0,000360] [0,005742] [0,009168] [0,011657] [1,80e-6] [0,014257] [0,015868] 

     
EGARCH 0,000538 0,279004 *** 0,008445  -0,020802 * 

   

-0,775313 *** 0,343470 *** 0,067329 *** 0,938537 *** 

 

 

[0,000360] [0,005664] [0,008480] [0,011314] 

   

[0,090451] [0,022710] [0,014277] [0,009926] 

 
TGARCH 0,000478 0,274081 *** 0,013559 -0,021844 * 7,96e-6 *** 0,210840 *** 0,825749 *** 

  

-0,102133 *** 

 

1,036589 > 1 

 

[0,000370] [0,005291] [0,009282] [0,011293] [1,75e-6] [0,019549] [0,016139] 

  

[0,023296] 

  

             
Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, Πετρελαίου και S&P500 

        

 

constant Silver Oil S&P500 a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH 0,000294 0,280715 *** 0,016670 * -0,065983 *** 7,56e-6 *** 0,167486 *** 0,822061 *** 

    

0,989547 < 1 

 

[0,000357] [0,005651] [0,009088] [0,015010] [1,78e-6] [0,014851] [0,016055] 

     
EGARCH 0,000600 * 0,279634 *** 0,008749  -0,058425 *** 

   

-0,793660 *** 0,353786 *** 0,063252 *** 0,937336 *** 

 

 

[0,000354] [0,005667] [0,008503] [0,015236] 

   

[0,092506] [0,023621] [0,014367] [0,010178] 

 
TGARCH 0,000538 0,273574 *** 0,014966 -0,058865 *** 7,72e-6 *** 0,211920 *** 0,823794 *** 

  

-0,096539 *** 

 

1,035714 > 1 

 

[0,000367] [0,005272] [0,009259] [0,014710] [1,74e-6] [0,019575] [0,016241] 

  

[0,023312] 
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συνέχεια υποδείγματος 5 

        
Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, Πετρελαίου και ΣΙ GBP/USD 

        

 

constant Silver Oil GBP/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH 0,000158 0,274825 *** 0,013831 0,169063 *** 1,04e-5 *** 0,180942 *** 0,797512 *** 

    

0,978454 < 1 

 

[0,000359] [0,005812] [0,009138] [0,021220] [2,14e-6] [0,015592] [0,018282] 

     
EGARCH 0,000452 0,272943 *** 0,008368 0,158939 *** 

   

-0,830752 *** 0,346775 *** 0,068999 *** 0,932182 *** 

 

 

[0,000361] [0,005724] [0,008519] [0,020259] 

   

[0,097472] [0,022581] [0,014619] [0,010698] 

 
TGARCH 0,000439 0,266738 *** 0,012478 0,162740 *** 1,00e-5 *** 0,224960 *** 0,807151 *** 

  

-0,110613 *** 

 

1,025397 > 1 

 

[0,000372] [0,005362] [0,009239] [0,020916] [2,01e-6] [0,020299] [0,017893] 

  

[0,025201] 

  

             
Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, Πετρελαίου και ΣΙ JPY/USD 

        

 

constant Silver Oil JPY/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH 8,32e-5 0,276990 *** 0,015562 * 0,0126434 *** 8,94e-6 *** 0,186862 *** 0,800437 *** 

    

0,987299 < 1 

 

[0,000345] [0,005798] [0,008940] [0,021422] [2,00e-6] [0,016169] [0,017372] 

     
EGARCH 0,000505 0,271298 *** 0,011172 0,131777 *** 

   

-0,840621 *** 0,368952 *** 0,076874 *** 0,933165 *** 

 

 

[0,000340] [0,005671] [0,008279] [0,020398] 

   

[0,097142] [0,024568] [0,014992] [0,010648] 

 
TGARCH 0,000432 0,268243 *** 0,014196 0,129051 *** 9,10e-6 *** 0,242142 *** 0,806644 *** 

  

-0,129220 *** 

 

1,048786 > 1 

 

[0,000362] [0,005316] [0,009104] [0,021230] [1,89e-6] [0,021881] [0,017508] 

  

[0,025140] 

  

             
Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, Πετρελαίου και ΣΙ EUR/USD 

        

 

constant Silver Oil EUR/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH 0,001178 * 0,311388 *** 0,011512 0,376961 *** 4,22e-5 *** 0,169300 *** 0,712814 *** 

    

0,882114 < 1 

 

[0,000658] [0,012872] [0,016102] [0,047363] [1,17e-5] [0,028233] [0,051109] 

     
EGARCH 0,001419 ** 0,309562 *** 0,012786 0,381568 *** 

   

-1,648802 *** 0,338272 *** 0,086993 *** 0,827927 *** 

 

 

[0,000662] [0,013206] [0,015791] [0,044432] 

   

[0,348284] [0,053331] [0,032724] [0,040886] 

 
TGARCH 0,001422 ** 0,308706 *** 0,014404 0,373833 *** 5,35e-5 *** 0,231107 *** 0,675147 *** 

  

-0,128553 *** 

 

0,906254 < 1 

 

[0,000685] [0,012350] [0,016651] [0,047008] [1,44e-5] [0,041874] [0,064131] 

  

[0,054956] 
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Πίνακας 6.14: Αποτελέσματα τιμών συντελεστών υποδείγματος 6 

Υπόδειγμα 6 

Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, Dow Jones και ΣΙ GBP/USD  

        

 

constant Silver Dow Jones GBP/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH 0,000301 0,327022 *** -0,046322 *** 0,215203 *** 1,18e-5 *** 0,157504 *** 0,810742 *** 

    

0,968246 < 1 

 

[0,000334] [0,005599] [0,013590] [0,018761] [1,78e-6] [0,013357] [0,014469] 

     
EGARCH 0,000490 0,319566 *** -0,043291 *** 0,211340 *** 

   

-0,721077 *** 0,307543 *** 0,039926 *** 0,941133 *** 

 

 

[0,000336] [0,005539] [0,013735] [0,017977] 

   

[0,071065] [0,022330] [0,013751] [0,007742] 

 
TGARCH 0,000432  0,321338 *** -0,043157 *** 0,212697 *** 1,22e-5 *** 0,183968 *** 0,809846 *** 

  

-0,056821 *** 

 

0,993814 < 1 

 

[0,000353] [0,005768] [0,013662] [0,018784] [1,80e-6] [0,016184] [0,014970] 

  

[0,023223] 

  

             
Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, Dow Jones και ΣΙ JPY/USD  

        

 

constant Silver Dow Jones JPY/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH 0,000173 0,332952 *** -0,041692 *** 0,143961 *** 1,09e-5 *** 0,157189 *** 0,816084 *** 

    

0,973273 < 1 

 

[0,000340] [0,005339] [0,013474] [0,020570] [1,76e-6] [0,012671] [0,012691] 

     
EGARCH 0,000505 0,326077 *** -0,040844 *** 0,147299 *** 

   

-0,742989 *** 0,317786 *** 0,043875 *** 0,939294 *** 

 

 

[0,000338] [0,005451] [0,013330] [0,020762] 

   

[0,070864] [0,021444] [0,013985] [0,007988] 

 
TGARCH 0,000362  0,325706 *** -0,037307 *** 0,145838 *** 1,15e-5 *** 0,195479 *** 0,814091 *** 

  

-0,077875 *** 

 

1,009570 > 1 

 

[0,000354] [0,005454] [0,013555] [0,020627] [1,75e-6] [0,016579] [0,012999] 

  

[0,023295] 

  

             
Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, Dow Jones και ΣΙ EUR/USD  

        

 

constant Silver Dow Jones EUR/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH 0,001316 ** 0,320082 *** -0,061533 ** 0,379876 *** 4,57e-5 *** 0,157982 *** 0,708858 *** 

    

0,866840 < 1 

 

[0,000663] [0,012227] [0,025232] [0,046701] [1,34e-5] [0,028080] [0,057004] 

     
EGARCH 0,001480 ** 0,317082 *** -0,053248 ** 0,386822 *** 

   

-1,664130 *** 0,326316 *** 0,072688 ** 0,825047 *** 

 

 

[0,000668] [0,013077] [0,024845] [0,045132] 

   

[0,395993] [0,055369] [0,033772] [0,046514] 

 
TGARCH 0,001532 ** 0,317954 *** -0,060603 ** 0,377809 *** 5,80e-5 *** 0,219515 *** 0,663499 *** 

  

-0,117319 *** 

 

0,883014 > 1 

 

[0,000683] [0,011975] [0,026031] [0,046377] [1,66e-5] [0,040914] [0,071700] 

  

[0,055717] 
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συνέχεια υποδείγματος 6 

        
Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, Nasdaq και ΣΙ GBP/USD  

        

 

constant Silver Nasdaq GBP/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH 0,000244 0,327757 *** -0,022953 ** 0,215702 *** 1,14e-5 *** 0,153562 *** 0,815583 *** 

    

0,969145 < 1 

 

[0,000332] [0,005718] [0,011148] [0,018850] [1,76e-6] [0,012780] [0,013990] 

     
EGARCH 0,000367 0,321609 *** -0,016956 0,213610 *** 

   

-0,703994 *** 0,301223 *** 0,039891 *** 0,942589 *** 

 

 

[0,000337] [0,005737] [0,010869] [0,017783] 

   

[0,071227] [0,021393] [0,013636] [0,007803] 

 
TGARCH 0,000380  0,321595 *** -0,019437 * 0,213357 *** 1,18e-5 *** 0,180013 *** 0,814971 *** 

  

-0,057553 *** 

 

0,994984 < 1 

 

[0,000352] [0,005909] [0,011082] [0,018920] [1,77e-6] [0,015707] [0,014475] 

  

[0,022754] 

  

             
Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, Nasdaq και ΣΙ JPY/USD  

        

 

constant Silver Nasdaq JPY/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1  

GARCH 0,000117  0,333542 *** -0,020600 * 0,145777 *** 1,07e-5 *** 0,154029 *** 0,819408 *** 

    

0,973437 < 1 

 

[0,000337] [0,005442] [0,010965] [0,020445] [1,75e-6] [0,012366] [0,012460] 

     
EGARCH 0,000383 0,326063 *** -0,015212 0,149385 *** 

   

-0,734846 *** 0,314187 *** 0,045474 *** 0,939966 *** 

 

 

[0,000332] [0,005448] [0,010848] [0,020533] 

   

[0,070448] [0,021069] [0,013863] [0,007961] 

 
TGARCH 0,000312 0,325674 *** -0,015892 0,148076 *** 1,13e-5 *** 0,192635 *** 0,817477 *** 

  

-0,078769 *** 

 

1,010112 > 1 

 

[0,000352] [0,005555] [0,010901] [0,020504] [1,73e-6] [0,016357] [0,012756] 

  

[0,023009] 

  

             
Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, Nasdaq και ΣΙ EUR/USD  

        

 

constant Silver Nasdaq EUR/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH 0,001226 * 0,314923 *** -0,006947 0,378578 *** 4,20e-5 *** 0,167034 *** 0,715152 *** 

    

0,882186 < 1 

 

[0,000656] [0,012073] [0,019625] [0,046755] [1,16e-5] [0,026532] [0,050460] 

     
EGARCH 0,001463 ** 0,314832 *** -0,006835  0,379081 *** 

   

-1,605113 *** 0,332836 *** 0,079733 ** 0,832781 *** 

 

 

[0,000660] [0,013010] [0,018929] [0,044610] 

   

[0,352302] [0,053310] [0,032786] [0,041315] 

 
TGARCH 0,001466 ** 0,311594 *** -0,003973 0,376038 *** 5,13e-5 *** 0,224033 *** 0,684016 *** 

  

-0,117851 ** 

 

0,908049 < 1 

 

[0,000680] [0,012195] [0,019526] [0,046637] [1,38e-5] [0,039802] [0,060996] 

  

[0,053397] 
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Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, S&P500 και ΣΙ GBP/USD  

        

 

constant Silver S&P500 GBP/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH 0,000294  0,327646 *** -0,046289 *** 0,216399 *** 1,17e-5 *** 0,156055 *** 0,812360 *** 

    

0,968415 < 1 

 

[0,000332] [0,005652] [0,014206] [0,018804] [1,77e-6] [0,013102] [0,014250] 

     
EGARCH 0,000467 0,319977 *** -0,041595 *** 0,213635 *** 

   

-0,713467 *** 0,305564 *** 0,038683 *** 0,941855 *** 

 

 

[0,000339] [0,005621] [0,014171] [0,018399] 

   

[0,070816] [0,022126] [0,013785] [0,007705] 

 
TGARCH 0,000419 0,322021 *** -0,042114 *** 0,213879 *** 1,21e-5 *** 0,181370 *** 0,811557 *** 

  

-0,054488 ** 

 

0,992927 < 1 

 

[0,000352] [0,005852] [0,014246] [0,018824] [1,78e-6] [0,015902] [0,014729] 

  

[0,023018] 

  

             
Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, S&P500 και ΣΙ JPY/USD  

        

 

constant Silver S&P500 JPY/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH 0,000157 0,333427 *** -0,039033 *** 0,144051 *** 1,08e-5 *** 0,156255 *** 0,817066 *** 

    

0,973321 < 1 

 

[0,000338] [0,005400] [0,014010] [0,020578] [1,76e-6] [0,012542] [0,012586] 

     
EGARCH 0,000416 0,325974 *** -0,029745 ** 0,147571 *** 

   

-0,740623 *** 0,317126 *** 0,044031 *** 0,939531 *** 

 

 

[0,000332] [0,005452] [0,013624] [0,020757] 

   

[0,070646] [0,021357] [0,013920] [0,007971] 

 
TGARCH 0,000342 0,326080 *** -0,033223 ** 0,146139 *** 1,14e-5 *** 0,193897 *** 0,815218 *** 

  

-0,076872 *** 

 

1,009115 > 1 

 

[0,000353] [0,005536] [0,014064] [0,020662] [1,74e-6] [0,016438] [0,012869] 

  

[0,023223] 

  

             
Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, S&P500 και ΣΙ EUR/USD  

        

 

constant Silver S&P500 EUR/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH 0,001257 * 0,318629 *** -0,037731  0,380532 *** 4,44e-5 *** 0,162394 *** 0,710449 *** 

    

0,872843 < 1 

 

[0,000660] [0,012197] [0,025824] [0,046998] [1,27e-5] [0,027364] [0,054057] 

     
EGARCH 0,001494 ** 0,315052 *** -0,032630 0,385807 *** 

   

-1,626190 *** 0,330779 *** 0,075427 ** 0,830020 *** 

 

 

[0,000665] [0,013112] [0,025317] [0,045248] 

   

[0,374846] [0,053978] [0,033180] [0,043976] 

 
TGARCH 0,001478 ** 0,315650 *** -0,034118  0,378089 *** 5,48e-5 *** 0,220214 *** 0,673494 *** 

  

-0,114112 ** 

 

0,893708 <1 

 

[0,000683] [0,012179] [0,026399] [0,046705] [1,52e-5] [0,040067] [0,065943] 

  

[0,054197] 
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Πίνακας 6.15: Αποτελέσματα τιμών συντελεστών υποδείγματος 7 

Υπόδειγμα 7 

Αποδόσεις Χρυσού, Πετρελαίου, Dow Jones και ΣΙ GBP/USD  

        

 

constant Oil Dow Jones GBP/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH 9,83e-5 0,052752 *** -0,059004 *** 0,238431 *** 1,18e-5 *** 0,152806 *** 0,829391 *** 

    

0,982197 < 1 

 

[0,000432] [0,010927] [0,018312] [0,025685] [2,97e-6] [0,012439] [0,015471] 

     
EGARCH 0,000602 0,044124 *** -0,055442 *** 0,228750 *** 

   

-0,642761 *** 0,299128 *** 0,071545 *** 0,948132 *** 

 

 

[0,000444] [0,010443] [0,017559] [0,024241] 

   

[0,076062] [0,020109] [0,013684] [0,008709] 

 
TGARCH 0,000527 0,050580 *** -0,052698 *** 0,226951 *** 1,24e-5 *** 0,200869 *** 0,832994 *** 

  

-0,113265 *** 

 

1,033863 > 1 

 

[0,000448] [0,010927] [0,017965] [0,025062] [2,70e-6] [0,016946] [0,014773] 

  

[0,021330] 

  

             
Αποδόσεις Χρυσού, Πετρελαίου, Dow Jones και ΣΙ JPY/USD  

        

 

constant Oil Dow Jones JPY/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH -0,000101 0,052606 *** -0,059145 *** 0,156374 *** 9,14e-6 *** 0,150813 *** 0,839804 *** 

    

0,990617 < 1 

 

[0,000430] [0,010806] [0,019128] [0,025758] [2,44e-6] [0,012143] [0,014842] 

     
EGARCH 0,000564  0,044154 *** -0,057575 *** 0,166131 *** 

   

-0,587561 *** 0,295882 *** 0,085903 *** 0,954781 *** 

 

 

[0,000435] [0,010759] [0,017911] [0,024131] 

   

[0,068877] [0,018173] [0,012737] [0,007838] 

 
TGARCH 0,000432  0,048962 *** -0,049699 *** 0,166420 *** 1,08e-5 *** 0,219761 *** 0,834417 *** 

  

-0,140190 *** 

 

1,054178 > 1 

 

[0,000445] [0,010893] [0,018235] [0,025255] [2,36e-6] [0,018591] [0,014743] 

  

[0,021645] 

  

             
Αποδόσεις Χρυσού, Πετρελαίου, Dow Jones και ΣΙ EUR/USD  

        

 

constant Oil Dow Jones EUR/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH 0,001138 0,063769 *** -0,035494 0,643224 *** 3,96e-5 *** 0,183920 *** 0,750043 *** 

    

0,933963 < 1 

 

[0,000697] [0,019316] [0,029706] [0,053879] [1,12e-5] [0,026239] [0,038652] 

     
EGARCH 0,002298 *** 0,057287 *** -0,032229  0,643893 *** 

   

-0,807020 *** 0,324989 *** 0,114754 *** 0,927376 *** 

 

 

[0,000700] [0,016603] [0,028046] [0,048520] 

   

[0,163480] [0,036215] [0,023563] [0,019261] 

 
TGARCH 0,001919 *** 0,060181 *** -0,029179 0,634756 *** 3,23e-5 *** 0,269391 *** 0,768237 *** 

  

-0,171321 *** 

 

1,037628 > 1 

 

[0,000731] [0,018594] [0,029408] [0,051214] [9,55e-6] [0,044479] [0,035132] 

  

[0,045764] 
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Αποδόσεις Χρυσού, Πετρελαίου, Nasdaq και ΣΙ GBP/USD  

        

 

constant Oil Nasdaq GBP/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH 9,09e-10 0,052643 *** -0,008038 0,246690 *** 1,19e-5 *** 0,150127 *** 0,831356 *** 

    

0,981483 < 1 

 

[0,000434] [0,011126] [0,014757] [0,025424] [2,97e-6] [0,011870] [0,015106] 

     
EGARCH 0,000467 0,044887 *** -0,008752 0,238062 *** 

   

-0,634432 *** 0,294461 *** 0,074259 *** 0,948768 *** 

 

 

[0,000434] [0,010622] [0,013694] [0,023502] 

   

[0,073861] [0,019180] [0,013405] [0,008492] 

 
TGARCH 0,000455 0,050261 *** -0,004175 0,234636 *** 1,28e-5 *** 0,200372 *** 0,833812 *** 

  

-0,117173 *** 

 

1,034184 > 1 

 

[0,000450] [0,011148] [0,014215] [0,024602] [2,67e-6] [0,016836] [0,014717] 

  

[0,021125] 

  

             
Αποδόσεις Χρυσού, Πετρελαίου, Nasdaq και ΣΙ JPY/USD  

        

 

constant Oil Nasdaq JPY/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH -0,000204 0,052787 *** -0,011639 0,164595 *** 9,11e-6 *** 0,147401 *** 0,842553 *** 

    

0,989954 < 1 

 

[0,000431] [0,010978] [0,014766] [0,024794] [2,44e-6] [0,011599] [0,014419] 

     
EGARCH 0,000534 0,044507 *** -0,013736 0,168505 *** 

   

-0,600810 *** 0,295030 *** 0,089612 *** 0,953003 *** 

 

 

[0,000422] [0,010888] [0,013456] [0,023454] 

   

[0,068361] [0,017637] [0,012479] [0,007794] 

 
TGARCH 0,000365  0,048924 *** -0,005731 0,175258 *** 1,12e-5 *** 0,218313 *** 0,835703 *** 

  

-0,143515 *** 

 

1,054016 > 1 

 

[0,000446] [0,011082] [0,013900] [0,024530] [2,36e-6] [0,018617] [0,014794] 

  

[0,021465] 

  

             
Αποδόσεις Χρυσού, Πετρελαίου, Nasdaq και ΣΙ EUR/USD  

        

 

constant Oil Nasdaq EUR/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH 0,001072 0,063289 *** 0,013730  0,635887 *** 3,94e-5 *** 0,182367 *** 0,751719 *** 

    

0,934086 < 1 

 

[0,000697] [0,019694] [0,022216] [0,054236] [1,11e-5] [0,025077] [0,037157] 

     
EGARCH 0,002261 *** 0,056374 *** 0,011270  0,639051 *** 

   

-0,777908 *** 0,316451 *** 0,118850 *** 0,930291 *** 

 

 

[0,000716] [0,016479] [0,020640] [0,048010] 

   

[0,153371] [0,034295] [0,023123] [0,018126] 

 
TGARCH 0,001882 ** 0,059221 *** 0,014966  0,627870 *** 3,18e-5 *** 0,267678 *** 0,771203 *** 

  

-0,173098 *** 

 

1,038881 > 1 

 

[0,000734] [0,018967] [0,021641] [0,051234] [9,35e-6] [0,043279] [0,034057] 

  

[0,045125] 
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Αποδόσεις Χρυσού, Πετρελαίου, S&P500 και ΣΙ GBP/USD  

        

 

constant Oil S&P500 GBP/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH 7,02e-5 0,052958 *** -0,050123 *** 0,240278 *** 1,16e-5 *** 0,150698 *** 0,831818 *** 

    

0,982516 < 1 

 

[0,000432] [0,010992] [0,019230] [0,025483] [2,92e-6] [0,012259] [0,015233] 

     
EGARCH 0,000524 0,045361 *** -0,041132 ** 0,227084 *** 

   

-0,635980 *** 0,296412 *** 0,072029 *** 0,948731 *** 

 

 

[0,000439] [0,010555] [0,018460] [0,024074] 

   

[0,074650] [0,019819] [0,013549] [0,008545] 

 
TGARCH 0,000500 0,050673 *** -0,042340 ** 0,229075 *** 1,24e-5 *** 0,199303 *** 0,834248 *** 

  

-0,113225 *** 

 

1,033551 > 1 

 

[0,000448] [0,011002] [0,018707] [0,024824] [2,67e-6] [0,016852] [0,014688] 

  

[0,021131] 

  

             
Αποδόσεις Χρυσού, Πετρελαίου, S&P500 και ΣΙ JPY/USD  

        

 

constant Oil S&P500 JPY/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH -0,000133 0,052903 *** -0,050886 *** 0,157915 *** 8,85e-6 *** 0,148820 *** 0,842334 *** 

    

0,991154 < 1 

 

[0,000429] [0,010842] [0,019699] [0,025257] [2,40e-6] [0,011957] [0,014574] 

     
EGARCH 0,000500 0,043902 *** -0,044190 ** 0,168069 *** 

   

-0,595405 *** 0,298006 *** 0,087185 *** 0,954001 *** 

 

 

[0,000417] [0,010831] [0,018242] [0,024085] 

   

[0,068773] [0,018257] [0,012654] [0,007828] 

 
TGARCH 0,000400 0,049134 *** -0,039146 ** 0,168363 *** 1,08e-5 *** 0,218227 *** 0,835575 *** 

  

-0,139980 *** 

 

1,053802 > 1 

 

[0,000444] [0,010947] [0,018755] [0,024938] [2,35e-6] [0,018535] [0,014697] 

  

[0,021476] 

  

             
Αποδόσεις Χρυσού, Πετρελαίου, S&P500 και ΣΙ EUR/USD  

        

 

constant Oil S&P500 EUR/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH 0,001077 0,063655 *** 0,005709  0,637598 *** 3,95e-5 *** 0,182428 *** 0,751511 *** 

    

0,933939 < 1 

 

[0,000704] [0,019657] [0,030904] [0,054064] [1,12e-5] [0,025750] [0,038014] 

     
EGARCH 0,002253 *** 0,056939 *** 0,004620  0,640301 *** 

   

-0,785306 *** 0,318880 *** 0,118283 *** 0,929576 *** 

 

 

[0,000718] [0,016632] [0,029090] [0,048075] 

   

[0,157940] [0,035165] [0,023241] [0,018619] 

 
TGARCH 0,001881 ** 0,059648 *** 0,010898  0,628988 *** 3,19e-5 *** 0,268115 *** 0,770662 *** 

  

-0,173049 *** 

 

1,038777 > 1 

 

[0,000740] [0,018954] [0,030528] [0,051144] [9,48e-6] [0,044158] [0,034774] 

  

[0,045509] 
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Υπόδειγμα 8 

Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, Πετρελαίου, Dow Jones και ΣΙ GBP/USD  

        

 

constant Silver Oil Dow Jones GBP/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH 0,000334  0,274960 *** 0,015431 * -0,070374 *** 0,167299 *** 1,18e-5 *** 0,198348 *** 0,777586 *** 

    

0,975934 < 1 

 

[0,000356] [0,005625] [0,008952] [0,014424] [0,021160] [2,28e-6] [0,017354] [0,019794] 

     
EGARCH 0,000559 0,273135 *** 0,013052 -0,065252 *** 0,156669 *** 

   

-0,927128 *** 0,371356 *** 0,060135 *** 0,923029 *** 

 

 

[0,000342] [0,005846] [0,008741] [0,014322] [0,021017] 

   

[0,108983] [0,024666] [0,014997] [0,011902] 

 
TGARCH 0,000561 0,268065 *** 0,014148 -0,064407 *** 0,160813 *** 1,08e-5 *** 0,233213 *** 0,792650 *** 

  

-0,099101 *** 

 

1,025863 > 1 

 

[0,000372] [0,005303] [0,009125] [0,014431] [0,020858] [2,16e-6] [0,021260] [0,019368] 

  

[0,026033] 

  

              
Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, Πετρελαίου, Dow Jones και ΣΙ JPY/USD  

        

 

constant Silver Oil Dow Jones JPY/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH 0,000247 0,277075 *** 0,016841 * -0,016841 *** 0,120356 *** 9,49e-6 *** 0,198729 *** 0,788761 *** 

    

0,987490 < 1 

 

[0,000343] [0,005676] [0,008791] [0,014342] [0,021601] [2,05e-6] [0,017163] [0,018185] 

     
EGARCH 0,000635 * 0,272139 *** 0,014823 * -0,065056 *** 0,122196 *** 

   

-0,881751 *** 0,385370 *** 0,066602 *** 0,929844 *** 

 

 

[0,000342] [0,005682] [0,008224] [0,014672] [0,020372] 

   

[0,102097] [0,025853] [0,015212] [0,011166] 

 
TGARCH 0,000534 0,269576 *** 0,015594 * -0,057573 *** 0,121102 *** 9,15e-6 *** 0,244346 *** 0,799352 *** 

  

-0,115849 *** 

 

1,043698 > 1 

 

[0,000361] [0,005333] [0,009017] [0,014439] [0,021635] [1,94e-6] [0,021870] [0,018155] 

  

[0,025593] 

  

              
Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, Πετρελαίου, Dow Jones και ΣΙ EUR/USD  

        

 

constant Silver Oil Dow Jones EUR/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH 0,001266 * 0,317463 *** 0,011995 -0,061945 ** 0,377987 *** 4,75e-5 *** 0,160797 *** 0,700672 *** 

    

0,861469 < 1 

 

[0,000664] [0,012836] [0,015480] [0,025136] [0,047544] [1,41e-5] [0,029744] [0,059953] 

     
EGARCH 0,001451 ** 0,312410 *** 0,016156  -0,056072 ** 0,385742 *** 

   

-1,752534 *** 0,334403 *** 0,078226 ** 0,814953 *** 

 

 

[0,000660] [0,013368] [0,015988] [0,024369] [0,044637] 

   

[0,413840] [0,057732] [0,034663] [0,048592] 

 
TGARCH 0,001486 ** 0,315930 *** 0,015000  -0,061172 ** 0,375210 *** 6,20e-5 *** 0,226911 *** 0,648421 *** 

  

-0,127978 ** 

 

0,875332 < 1 

 

[0,000685] [0,011993] [0,015940] [0,025952] [0,046818] [1,79e-5] [0,043021] [0,077470] 

  

[0,057705] 
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Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, Πετρελαίου, Nasdaq και ΣΙ GBP/USD  

        

 

constant Silver Oil Nasdaq GBP/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH 0,000231 0,275944 *** 0,014060 -0,027528 ** 0,168826 *** 1,10e-5 *** 0,184490 *** 0,792243 *** 

    

0,976733 < 1 

 

[0,000360] [0,005829] [0,009060] [0,011568] [0,021262] [2,20e-6] [0,015835] [0,018714] 

     
EGARCH 0,000429 0,274504 *** 0,008809  -0,026087 ** 0,158868 *** 

   

-0,864493 *** 0,356186 *** 0,062371 *** 0,929035 *** 

 

 

[0,000351] [0,005820] [0,008466] [0,011630] [0,020484] 

   

[0,102988] [0,023169] [0,014956] [0,011298] 

 
TGARCH 0,000472 0,267970 *** 0,012707  -0,021325 * 0,162521 *** 1,02e-5 *** 0,222825 *** 0,805088 *** 

  

-0,102640 *** 

 

1,027913 > 1 

 

[0,000373] [0,005437] [0,009180] [0,011316] [0,021029] [2,06e-6] [0,020098] [0,018145] 

  

[0,025168] 

  

              
Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, Πετρελαίου, Nasdaq και ΣΙ JPY/USD  

        

 

constant Silver Oil Nasdaq JPY/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH 0,000150 0,277931 *** 0,015740 * -0,025037 ** 0,124982 *** 9,26e-6 *** 0,188766 *** 0,797453 *** 

    

0,986219 < 1 

 

[0,000347] [0,005838] [0,008877] [0,011344] [0,021494] [2,04e-6] [0,016373] [0,017853] 

     
EGARCH 0,000551 0,270576 *** 0,012097  -0,020842 * 0,132425 *** 

   

-0,849973 *** 0,374521 *** 0,072744 *** 0,932566 *** 

 

 

[0,000339] [0,005763] [0,008207] [0,011314] [0,020504] 

   

[0,099845] [0,024941] [0,015005] [0,010909] 

 
TGARCH 0,000460 0,269228 *** 0,014351  -0,017673  0,127180 *** 9,08e-6 *** 0,239162 *** 0,806101 *** 

  

-0,121800 *** 

 

1,045263 > 1 

 

[0,000362] [0,005395] [0,009057] [0,011139] [0,021413] [1,91e-6] [0,021596] [0,017707] 

  

[0,025087] 

  

              
Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, Πετρελαίου, Nasdaq και ΣΙ EUR/USD  

        

 

constant Silver Oil Nasdaq EUR/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH 0,001179 * 0,322163 *** 0,011697  -0,007313  0,377082 *** 4,33e-5 *** 0,169684 *** 0,708799 *** 

    

0,878483 < 1 

 

[0,000659] [0,012869] [0,016080] [0,019503] [0,047479] [1,21e-5] [0,028407] [0,052489] 

     
EGARCH 0,001389 ** 0,309915 *** 0,013007 -0,008050 0,385592 *** 

   

-1,670546 *** 0,341310 *** 0,084533 ** 0,825561 *** 

 

 

[0,000663] [0,013286] [0,015838] [0,018844] [0,044800] 

   

[0,359319] [0,054815] [0,033661] [0,042117] 

 
TGARCH 0,001420 ** 0,309259 *** 0,014535  -0,004422 0,373884 *** 5,43e-5 *** 0,230853 *** 0,672401 *** 

  

-0,127243 ** 

 

0,903254 < 1 

 

[0,000685] [0,012385] [0,016633] [0,019358] [0,047081] [1,47e-5] [0,042004] [0,065343] 

  

[0,055077] 
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Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, Πετρελαίου, S&P500 και ΣΙ GBP/USD  

        

 

constant Silver Oil S&P500 GBP/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH 0,000309 0,275152 *** 0,015414 * -0,065892 *** 0,168434 *** 1,14e-5 *** 0,193032 *** 0,783747 *** 

    

0,980502 < 1 

 

[0,000356] [0,005687] [0,008977] [0,014895] [0,021274] [2,23e-6] [0,016782] [0,019309] 

     
EGARCH 0,000532 0,273419 *** 0,012858 -0,062004 *** 0,161396 *** 

   

-0,898731 *** 0,365653 *** 0,058597 *** 0,925865 *** 

 

 

[0,000340] [0,005903] [0,008656] [0,014737] [0,020886] 

   

[0,106580] [0,024134] [0,014972] [0,011691] 

 
TGARCH 0,000528 0,268176 *** 0,014055 -0,058335 *** 0,162239 *** 1,05e-5 *** 0,227173 *** 0,797637 *** 

  

-0,096088 *** 

 

1,024810 > 1 

 

[0,000371] [0,005359] [0,009143] [0,014827] [0,020974] [2,11e-6] [0,020614] [0,018892] 

  

[0,025547] 

  

              
Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, Πετρελαίου, S&P500 και ΣΙ JPY/USD  

        

 

constant Silver Oil S&P500 JPY/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH 0,000220 0,277123 *** 0,016989 * -0,059810 *** 0,121139 *** 9,27e-6 *** 0,195681 *** 0,792114 *** 

    

0,987795 < 1 

 

[0,000343] [0,005730] [0,008816] [0,014848] [0,021612] [2,03e-6] [0,016978] [0,018104] 

     
EGARCH 0,000625 * 0,270916 *** 0,015051 * -0,054113 *** 0,124185 *** 

   

-0,871944 *** 0,382454 *** 0,067802 *** 0,930698 *** 

 

 

[0,000338] [0,005749] [0,008274] [0,014855] [0,010708] 

   

[0,101139] [0,025669] [0,015101] [0,011042] 

 
TGARCH 0,000504 0,269528 *** 0,015527 * -0,050146 *** 0,122394 *** 9,04e-6 *** 0,241016 *** 0,801888 *** 

  

-0,114419 *** 

 

1,042904 > 1 

 

[0,000361] [0,005371] [0,009040] [0,014830] [0,021667] [1,92e-6] [0,021648] [0,018059] 

  

[0,025398] 

  

              
Αποδόσεις Χρυσού, Αργύρου, Πετρελαίου, S&P500 και ΣΙ EUR/USD  

        

 

constant Silver Oil S&P500 EUR/USD a0 a1 b1 ω a γ b a1 + b1 

GARCH 0,001209 * 0,315946 *** 0,012096  -0,038346 0,378768 *** 4,60e-5 *** 0,165098 *** 0,702818 *** 

    

0,867916 < 1 

 

[0,000662] [0,012885] [0,015764] [0,025694] [0,047767] [1,33e-5] [0,029210] [0,056778] 

     
EGARCH 0,001474 ** 0,308890 *** 0,017109  -0,035432  0,392530 *** 

   

-1,719714 *** 0,340034 *** 0,083269 ** 0,819411 *** 

 

 

[0,000656] [0,013384] [0,016010] [0,024938] [0,045059] 

   

[0,391154] [0,055471] [0,033758] [0,045932] 

 
TGARCH 0,001432 ** 0,313409 *** 0,015081  -0,034963 0,375698 *** 5,85e-5 *** 0,227554 *** 0,659491 *** 

  

-0,124683 ** 

 

0,887045 < 1 

 

[0,000686] [0,012269] [0,016311] [0,026290] [0,047122] [1,64e-5] [0,042365] [0,071430] 

  

[0,056103] 
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6.2  Χρυσός και Χρηματιστηριακές Αγορές 

 

Οι πίνακες των υποδειγμάτων μας οδηγούν σε μια σειρά σημαντικών 

ευρημάτων. Η πρώτη βασική διαπίστωση είναι ότι υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ 

χρηματιστηριακών αποδόσεων και αποδόσεων χρυσού. Σε όλα τα υποδείγματα που 

ενσωματώνουν τις χρηματιστηριακές αποδόσεις των δεικτών Dow Jones, Nasdaq και 

Standard & Poor’s 500, οι συντελεστές των δεικτών εμφανίζουν αρνητικό πρόσημο. Οι 

αποδόσεις των δεικτών Dow Jones και Standard & Poor’s εμφανίζουν στα περισσότερα 

υποδείγματα στατιστική σημαντικότητα για επίπεδο σημαντικότητας 1%,  ενώ οι 

αποδόσεις του δείκτη Nasdaq εμφανίζουν μικρότερη ή και μη στατιστική 

σημαντικότητα στα περισσότερα υποδείγματα. Οι τιμές των συντελεστών των  

αποδόσεων των δεικτών είναι κατά βάση μικρές. Ως εκ τούτου, καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι ο χρυσός λειτουργεί μερικώς αντισταθμιστικά έναντι των υπό εξέταση 

χρηματιστηριακών δεικτών.  

 

6.3  Χρυσός και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες 

 

 Εξετάζοντας τα εμπειρικά αποτελέσματα των υποδειγμάτων αναφορικά με τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες τριών βασικών νομισμάτων (Στερλίνα, Γιεν, Ευρώ) έναντι 

του δολαρίου, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο χρυσός λειτουργεί αντισταθμιστικά 

σε σχέση με το αμερικάνικο νόμισμα. Σε όλα τα υποδείγματα που ενσωματώνονται οι 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, το θετικό πρόσημο των συντελεστών υποδηλώνει ότι η 

ανατίμηση των νομισμάτων και συνεπώς η διολίσθηση του δολαρίου οδηγεί σε αύξηση 

της τιμής του πολύτιμου μετάλλου. Οι τιμές των συντελεστών μας οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι η συναλλαγματική ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου εμφανίζει μεταξύ των 

υπό εξέταση οικονομικών μεγεθών την μεγαλύτερη οικονομική σημαντικότητα. Εκτός 

της οικονομικής σημαντικότητας, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες εμφανίζουν σε όλα τα 

υποδείγματα την υψηλότερη στατιστική σημαντικότητα επιπέδου 1%.  

 

6.4  Χρυσός και Εμπορεύματα (Άργυρος και Πετρέλαιο) 

 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των υποδειγμάτων, συμπεραίνουμε ότι η 

απόδοση του χρυσού κινείται προς την ίδια κατεύθυνση με την απόδοση του αργύρου. 

Οι μεταβολές στις αποδόσεις των δυο μετάλλων είναι ταυτόσημες ενώ οι αποδόσεις του 
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αργύρου εμφανίζουν πέρα μεγάλη οικονομική σημαντικότητα, εξίσου υψηλή 

στατιστική σημαντικότητα επιπέδου 1%.  

 Όσον αφορά το πετρέλαιο, εμφανίζει υψηλή στατιστική σημαντικότητα 

επιπέδου 1% στα υποδείγματα που δεν ενσωματώνονται οι αποδόσεις του αργύρου. 

Όταν ενσωματώνονται οι αποδόσεις του αργύρου στα υποδείγματα, οι αποδόσεις του 

πετρελαίου είτε είναι στατιστικά ασήμαντες, ή εμφανίζουν χαμηλή στατιστική 

σημαντικότητα επιπέδου 10%. Οι αποδόσεις του πετρελαίου εμφανίζουν θετικό 

πρόσημο γεγονός που υποδεικνύει ταυτόχρονη κίνηση με τις αποδόσεις χρυσού χωρίς 

όμως αξιόλογη οικονομική σημαντικότητα. Συνεπώς, ο χρυσός δεν φαίνεται να 

διατηρεί αντισταθμιστικές ικανότητες έναντι του πετρελαίου.  

 

6.5  Γενικά Εμπειρικά Αποτελέσματα Μοντέλων 

 

 Τα εμπειρικά αποτελέσματα των υποδειγμάτων μας οδηγούν σε μια σειρά 

συμπερασμάτων αναφορικά με τα μοντέλα GARCH, EGARCH και TGARCH που 

εφαρμόζονται στην έρευνα. Πιο συγκεκριμένα: 

o Στο μοντέλο GARCH, η υπό συνθήκη διακύμανση (conditional variance) 

μεταβάλλεται και η διακύμανση (unconditional variance) παραμένει σταθερή 

καθώς σε όλα τα υποδείγματα ισχύει α1 + β1 < 1.   

o Βάσει των αποτελεσμάτων των πινάκων προκύπτει ότι το καλύτερο μοντέλο 

είναι το EGARCH, καθώς σε όλα τα υποδείγματα διατηρεί την μέγιστη 

πιθανοφάνεια (Log – Likelihood) σε σύγκριση με το GARCH και ΤGARCH.  

o Στο μοντέλο TGARCH, ο ασύμμετρος όρος γ πρέπει να διατηρεί θετικό 

πρόσημο (γ > 0) προκειμένου να υπάρχει αποτέλεσμα μόχλευσης και συνεπώς 

ασυμμετρία στις αποδόσεις. Εντούτοις, το μοντέλο εξακολουθεί να είναι 

αποδεκτό ακόμη και όταν γ < 0 με την προϋπόθεση ότι α1 + γ ≥ 0, γεγονός που 

ισχύει επίσης στο σύνολο των υποδειγμάτων.  

o Ο θετικός ασύμμετρος όρος γ στο μοντέλο TGARCH υποδεικνύει ότι τα 

αρνητικά shocks στην οικονομία δημιουργούν μικρότερη μεταβλητότητα στις 

αποδόσεις του χρυσού σε σχέση με τα θετικά shocks, γεγονός που καθιστά το 

πολύτιμο μέταλλο σαν παράγοντα αντιστάθμισης απέναντι σε περιόδους 

κρίσεων στην οικονομία.  
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6.6  Αποτελέσματα Στατιστικής Σημαντικότητας Υποδείγματος 8 

 

 Το υπόδειγμα 8 είναι το πληρέστερο της έρευνας καθώς ενσωματώνει 

ταυτόχρονα το σύνολο των υπό εξέταση οικονομικών μεταβλητών. Το υπόδειγμα 

επικεντρώνεται στην ταυτόχρονη εξέταση των αποδόσεων του χρυσού σε σχέση με τις 

αποδόσεις των εμπορευμάτων αργύρου και πετρελαίου, των αποδόσεων των 

χρηματιστηριακών δεικτών Dow Jones, Nasdaq και Standard & Poor’s 500 και των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών Στερλίνας / Δολαρίου, Γιεν / Δολαρίου και Ευρώ / 

Δολαρίου. Στο μοντέλο EGARCH διατηρείται η μέγιστη πιθανοφάνεια σε σχέση με τα 

μοντέλα GARCH και TGARCH. Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται 

συγκεντρωτικά η στατιστική σημαντικότητα επιπέδου 1% των οικονομικών 

μεταβλητών.  

 

Πίνακας 6.17: Αποτελέσματα στατιστικής σημαντικότητας υποδείγματος 8 

EGARCH 

Μοντέλο 1 

Αποδόσεις 

Χρυσού 

Αργύρου 

Πετρελαίου 

Dow Jones 

GBP/USD 

Μοντέλο 2 

Αποδόσεις 

Χρυσού 

Αργύρου 

Πετρελαίου 

Dow Jones 

JPY/USD 

Μοντέλο 3 

Αποδόσεις 

Χρυσού 

Αργύρου 

Πετρελαίου 

Dow Jones 

EUR/USD 

Μοντέλο 4 

Αποδόσεις 

Χρυσού 

Αργύρου 

Πετρελαίου 

Nasdaq 

GBP/USD 

Μοντέλο 5 

Αποδόσεις 

Χρυσού 

Αργύρου 

Πετρελαίου 

Nasdaq 

JPY/USD 

Μοντέλο 6 

Αποδόσεις 

Χρυσού 

Αργύρου 

Πετρελαίου 

Nasdaq 

EUR/USD 

Μοντέλο 7 

Αποδόσεις 

Χρυσού 

Αργύρου 

Πετρελαίου      

S & P 500 

GBP/USD 

Μοντέλο 8 

Αποδόσεις 

Χρυσού 

Αργύρου 

Πετρελαίου    

S & P 500 

JPY/USD 

Μοντέλο 9 

Αποδόσεις 

Χρυσού 

Αργύρου 

Πετρελαίου     S 

S & P 500 

EUR/USD 

Ασήμι 

v v v v v v v v v 

Πετρέλαιο 

x x x x x x x x x 

Dow 

Jones 

v v x             

Nasdaq 

      x x x       

S & P 500 

            v v x 

GBP/USD 

v     v     v     

JPY/USD 

  v     v     v   

EUR/USD 

    v     v     v 

 

Γίνεται αντιληπτό ότι ο άργυρος και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες εμφανίζουν 

στατιστική σημαντικότητα 1% ενώ το πετρέλαιο και ο χρηματιστηριακός δείκτης 

Nasdaq είναι στατιστικά ασήμαντες μεταβλητές. Οι δείκτες Dow Jones και Standard & 

Poor’s 500 εμφανίζουν στατιστική σημαντικότητα 1% στα μοντέλα που ενσωματώνουν 

τις ισοτιμίες Στερλίνας και Γιεν έναντι του Δολαρίου, όχι όμως και στα μοντέλα που 

συμπεριλαμβάνουν την ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 

 Ο αντικειμενικός σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει την ύπαρξη 

αντισταθμιστικής ικανότητας των αποδόσεων του χρυσού σε σχέση με τις αποδόσεις 

των χρηματιστηριακών αγορών Dow Jones, Nasdaq και Standard & Poor’s 500, τις 

αποδόσεις των εμπορευμάτων αργύρου και πετρελαίου και τις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες Στερλίνας / Δολαρίου, Γιεν / Δολαρίου και Ευρώ / Δολαρίου. Η 

αντισταθμιστική ικανότητα του μετάλλου ποικίλει σε σύγκριση με τις υπό εξέταση 

οικονομικές μεταβλητές.  

 Αρχικά, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο χρυσός αποτελεί ισχυρό 

αντισταθμιστικό παράγοντα έναντι του δολαρίου. Το πολύτιμο μέταλλο φανερά 

αντισταθμίζει τις απώλειες αποδόσεων των επενδυτών που προέρχονται από την 

διολίσθηση του δολαρίου έναντι των βασικών νομισμάτων στερλίνας, γιεν και ευρώ. 

Μάλιστα, η συναλλαγματική ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου φαίνεται να επηρεάζει 

περισσότερο τις μεταβολές της απόδοσης του χρυσού σε σύγκριση με τις υπόλοιπες 

ισοτιμίες και λοιπές οικονομικές μεταβλητές.  

 Επιπρόσθετα, ο χρυσός λειτουργεί αντισταθμιστικά απέναντι στις αποδόσεις 

των χρηματιστηριακών δεικτών, ιδιαίτερα των δεικτών Dow Jones και Standard & 

Poor’s 500, που εμφανίζουν μεγαλύτερη στατιστική σημαντικότητα. Η ένταση της 

αντιστάθμισης ποικίλει ανάλογα με τον υπό εξέταση χρηματιστηριακό δείκτη. Η 

οικονομική σημαντικότητα των αποδόσεων των χρηματιστηριακών δεικτών στην 

διαμόρφωση της τιμής του χρυσού είναι μικρότερης σημασίας σε σχέση με την 

σημαντικότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Συμπεραίνουμε γενικά, ότι η 

αποδόσεις του χρυσού αντισταθμίζουν μερικώς τις απώλειες στις αποδόσεις που 

προκαλούν οι πτώσεις των εξεταζόμενων χρηματιστηριακών δεικτών.  

 Επίσης, αναφορικά με τις αγορές εμπορευμάτων αργύρου και πετρελαίου 

καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα. Οι αποδόσεις του χρυσού κινούνται προς την 

ίδια κατεύθυνση με τις αποδόσεις του αργύρου. Συνεπώς, δεν υφίσταται αντιστάθμιση 

των αποδόσεων χρυσού σε σχέση με τις αποδόσεις του αργύρου. Παράλληλα, οι 

αποδόσεις του πετρελαίου ακολουθούν επίσης ταυτόχρονη κίνηση με αυτές του 

πολύτιμου μετάλλου και δεν διαφαίνεται σχέση αντιστάθμισης μεταξύ των δυο 

οικονομικών μεταβλητών.  

 Συνοψίζοντας, ο χρυσός λειτουργεί αντισταθμιστικά σε σχέση με τις αποδόσεις 

των χρηματιστηριακών δεικτών και σε σύγκριση με την πορεία της τιμής του δολαρίου 
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έναντι των βασικών νομισμάτων. Η αντισταθμιστική ικανότητα απέναντι στις 

χρηματιστηριακές αγορές είναι περιορισμένη. Αντιθέτως, η αντισταθμιστική ικανότητα 

απέναντι στη διολίσθηση του δολαρίου είναι πολύ πιο έντονη τόσο από άποψη 

στατιστικής αλλά και οικονομικής σημαντικότητας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
Διπλωματική Εργασία: Κωνσταντίνος Χ. Λιουλιάκης 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

 

ΑΡΘΡΑ 

 

Aggarwal, R. and Lucey, B. M. (2007), “Psychological Barriers in Gold Prices?”, 

Review of Financial Economics, Vol. 16, No. 2, 217-230. 

 

Baker, S. A. and Van Tassel R. C. (1985), “Forecasting the Price of Gold: A 

Fundamentalist Approach”, Atlantic Economic Journal, Vol. 13, 43-51. 

 

Baur, D. G. and Lucey, B. M. (2010), “Is Gold a Hedge or a Safe Haven? An Analysis 

of Stocks, Bonds and Gold”, The Financial Review, Vol. 45, 217-229. 

 

Baur, D. G. and MacDermott T. K. (2010), “Is Gold a Safe Haven? International 

Evidence”, Journal of Banking and Finance, Vol. 34, 1886-1898. 

 

Blose, L. E. (2010), “Gold Prices, Cost of Carry, and Expected Inflation”, Journal of 

Economics and Business, Vol. 62, 35-47. 

 

Cai, J., Cheung, Y.L. and Wong M. (2001), “What Moves the Gold Market?”, The 

Journal of Futures Markets, Vol. 21, No. 3, 257-278. 

 

Capie, F., Mills, T. C. and Wood, G. (2005), “Gold as a Hedge Against the Dollar”, 

Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Vol. 15, 

343-352. 

 

Christie-David, R., Chaudhry, M. and Koch, T. W. (2000), “Do Macroeconomics News 

Releases Affect Gold and Silver Prices?”, Journal of Economics and Business, 

Vol. 52, 405-421. 

 

Ciner, C. (2001), “On the long run Relationship between Gold and Silver Prices: A 

Note”, Global Finance Journal, Vol. 12, 299-303.  

 



95 
Διπλωματική Εργασία: Κωνσταντίνος Χ. Λιουλιάκης 

 

Chua, J.H., Sick, G. and Woodward, R.S. (1990), “Diversifying with Gold Stocks”, 

Financial Analysts Journal, Vol. 46, No. 4, 76.  

 

Cooper, R. N. (1982), “The Gold Standard: Historical Facts and Future Prospects”, 

Brooking Papers on Economic Activity, Vol. 1, 1-45. 

 

Davidson, S., Faff, R. and Hillier, D. (2003), “Gold Factor Exposures in International 

Asset Pricing”, Journal of International Financial Markets, Institutions and 

Money, Vol. 13, 271-289. 

 

Dooley, M. P., Isard, P. and Taylor, M. P. (1995), “Exchange Rates, Country-Specific 

Shocks, and Gold”, Applied Financial Economics, Vol. 5, 121-129.  

 

Escribano, A. and Granger, C. (1998), “Investigating the Relationship between Gold 

and Silver Prices”, Journal of Forecasting, Vol. 17, No. 2, 81-107.  

 

Fortune, J. N. (1987), “The Inflation Rate of the Price of Gold, Expected Prices and 

Interest Rates”, Journal of Macroeconomics, Vol. 9, No. 1, 71-82.  

 

Friedman, M. (1990), “Bimetallism Revisited”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 

4, No. 4, 85-104.  

 

Ghosh, D., Levin, E. J., MacMillan, P. and Wright, R. E. (2004), “Gold as an Inflation 

Hedge?”, Studies in Economics and Finance, Vol. 22, No. 1, 1-25. 

 

Gwilym, O., Clare, A., Seaton, J. and Thomas, S. (2011), “Gold Stocks, the Gold Price 

and Market Timing”, Journal of Derivatives and Hedge Funds, Vol. 17, 266-

278.  

 

Hammoudeh, S., Sari, R. and Ewing, B. T. (2009), “Relationships among Strategic 

Commodities and with Financial Variables: A new look”, Contemporary 

Economic Policy, Vol. 27, No. 2, 251-264. 

 



96 
Διπλωματική Εργασία: Κωνσταντίνος Χ. Λιουλιάκης 

 

Hillier, D., Draper, P. and Faff, R. (2006), “Do Precious Metals Shine? An Investment 

Perspective”, Financial Analysts Journal, Vol. 62, No. 2, 98. 

 

Jaffe, J. F. (1989), “Gold and Gold Stocks as Investments for Institutional Portfolios”, 

Financial Analysts Journal, Vol. 45, No. 2, 53.  

 

Koutsoyiannis, A. (1983), “A Short-run Pricing Model for a Speculative Asset, Tested 

with Data from the Gold Bullion Market”, Applied Economics, Vol. 15, No. 5, 

563-581. 

 

Laurent, R. D. (1994), “Is there a Role for Gold in Monetary Policy?”, Journal of 

Economic Perspectives, Vol. 18, 2-14. 

 

Levin, E. J. and Wright, R. E. (2006), “Short-Run and Long-Run Determinants of the 

Price of Gold”, World Gold Council, Research Study No. 32 

 

Lucey, B. M., Poti, V. and Tully, E. (2006), “International Portfolio Formation, 

Skewness and the Role of Gold”, Frontiers in Finance and Economics, Vol. 3, 

No. 1, 1-17. 

 

Mahdavi, S. and Zhou, S. (1997), “Gold and Commodity Prices as Leading Indicators 

of Inflation: Tests of Long-Run Relationship and Predictive Performance”, 

Journal of Economics and Business, Vol. 49, 475-489. 

 

Michaud, R., Michaud, R. and Pulvermacher, K. (2006), “Gold as a Strategic Asset”, 

World Gold Council, London. 

 

Moore, G. H. (1990), “Gold Prices and a Leading Index of Inflation”, Challenge, Vol. 

33, 52. 

 

Radetzki, M. (1989), “Precious Metals: The Fundamental Determinants of their Price 

Behaviour”, Resources Policy, Vol. 15, 194-208. 

 



97 
Διπλωματική Εργασία: Κωνσταντίνος Χ. Λιουλιάκης 

 

Sari, R., Hammoudeh, S. and Soytas, U. (2010), “Dynamics of Oil Price, Precious 

Metal Prices, and Exchange Rate”, Energy Economics, Vol. 32, 351-362. 

 

Sjaastad, L. A. (2008), “The Price of Gold and the Exchange Rate: Once again”, 

Resources Policy, Vol. 33, 118-124.  

 

Sjaastad, L. A. and Scacciavillani F. (1996), “The Price of Gold and the Exchange 

Rate”, Journal of International Money and Finance, Vol. 15, No. 6, 879-897. 

 

Smith, G. (2002), “London Gold Prices and Stock Price Indices in Europe and Japan”, 

World Gold Council, London.  

 

Taylor, N. J. (1998), “Precious Metals and Inflation”, Applied Financial Economics, 

Vol. 8, 201-210. 

 

Tully, E. and Lucey, B. M. (2006), “The Evolving Relationship between Gold and 

Silver 1978-2002: Evidence from a Dynamic Cointegration Analysis: A Note”, 

Applied Financial Economic Letters, Vol. 2, 47-53.  

 

Tully, E. and Lucey, B. M. (2007), “A Power GARCH Examination of the Gold 

Market”, Research in International Business and Finance, Vol. 21, 316-325. 

 

Wang K. M., Lee Y. M. and Nguyen Thi T. B. (2011), “ Time and Place where Gold 

acts as an Inflation Hedge: An Application of Long-Run and Short-Run 

Threshold Model”, Economic Modelling, Vol. 28, 806-819. 

 

Worthington, A. C. and Pahlavani, M. (2007), “Gold Investment as an Inflationary 

Hedge: Cointegration Evidence with Allowance for Endogenous Structural 

Breaks”, Applied Financial Economic Letters, Vol. 3, 259-262. 

 

Young, J. E. (2000), “Gold: At what price?”, Mineral Policy Center, Washington.  

 

 

 



98 
Διπλωματική Εργασία: Κωνσταντίνος Χ. Λιουλιάκης 

 

ΒΙΒΛΙΑ 

 

Bordo, M. and Eichengreen, B. (1993), A retrospective on the Bretton Woods system: 

Lessons for international monetary reform, Chicago: University of Chicago 

Press.  

 

Brooks, C. (2008), Introductory Econometrics for Finance, New York: Cambridge 

University Press. 

 

Duckenfield, M. (2004), The Monetary History of Gold: A Documentary History, 1660-

1999, London: Pickering and Chatto.  

 

Hall, R. E. (1982), Inflation: Causes and Effects, Chicago: University of Chicago Press.  

 

Jastram, R. W. (1977), The Golden Constant: The English and American Experience 

1560-2007, Cheltenham, UK: Edward Elgar. (Reprinted with updated material 

from J. Leyland by World Gold Council, 2009). 

 

Lewis, N. (2007), Gold: The Once and Future Money, Hoboken, New Jersey: John 

Wiley and Sons inc.  

 

Χρήστου, Γ. (2007), Εισαγωγή στην Οικονομετρία, Αθήνα: Gutenberg  

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

 

www.bea.gov 

www.bls.gov 

www.federalreserve.gov 

www.gold.org  (World Gold Council) 

www.kitco.com 

www.lbma.org.uk 

www.measuringworth.com 

http://www.bea.gov/
http://www.bls.gov/
http://www.federalreserve.gov/
http://www.gold.org/
http://www.kitco.com/
http://www.lbma.org.uk/
http://www.measuringworth.com/

